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برای  است  قرار  و  کرده  کار  به  آغاز  گزینش  کمیتۀ 
کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی، کمیشنر 
انتخاب کند؛ اما حدس و گمان ها این است که احتمال نفوذ 
تصور  از  بدور  کمیته  این  کار  در  کشور  مداران  سیاست 

نخواهد بود.
اما مسووالن در  کمیتۀ گزینش می گویند که اجازه نخواهند 

داد تا نفوذ سیاسی در کارشان رخنه کند.
جمهور  خبرگزاری  به  گزینش  کمیته  عضو  دشتی  فهیم 
این  درون  در  سیاسی  مداخلۀ  هیچ گونه  نگران  می گوید: 
کمیته نیست؛ زیرا شناختی که از این کمیته موجود است؛ 

کسی جرأت مداخله را نخواهند داشت.

کدام  مشاهده  صورت  در  می کند:  تاکید  دشتی  آقای 
مداخله یی، این کمیته اراده قوی دارد تا از هرگونه مداخله 
سیاسی در جریان گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 

جلوگیری کند.
که  فرمانی  اساس  بر  می افزاید:  گزینش  کمیته  عضو  این 
رییس جمهور صادر کرده است، این کمیته کارش را آغاز 
کرده است و این که نتیجه کار چی خواهد بود، این کمیته 

در برابر مردم و حکومت پاسخگو خواهد بود.
تاکنون کارشیوۀ این کمیته و زمان پایان کار آن تعیین نشده 
از  که  را  انتخاباتی  قانون  دو  نماینده گان  مجلس  اما  است؛ 
رهگذر قانونی جواز ادامه کار کمیته گزینش را می داد، رد 
کرده است. حاال سرنوشت این قانون و سرنوشت کار کمیته 

گزینش روی میز سنا است.
نمایندگان می گوید که حکومت  بهزاد عضو مجلس  احمد 
تقنینی  فرمان  موضوعی،  هر  روی  و  نمی کند  درستی  کار 
همان  فرمان،  همه  این  جای  به  بود  بهتر  می کند؛  صادر 
مجلس  به  تصویب  برای  را  انتخاباتی  نظام  اصالحات 

نماینده گان می فرستاد.
پارلمانی  انتخابات  چند روز پیش رییس جمهور گفت که 
و شورای ولسوالی ها را در بین فصل تابستان و خزان سال 
اما باورها این است که اصالح کامل  آینده برگزار می کند؛ 
و  انتخابات  برگزاری  برای  فنی  آماده گی  انتخاباتی،  نظام 
حمایت مالی این روند، زمان بر خواهد بود و حتا شاید در 

زمان تعیین شده انتخابات پیشرو برگزار نشود.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1692  یک   شنبه        13 جد  ی /  د  ی     y   1394  22  ربیع االول   y 1437   3 جنو ر ی    2016

برای این که در زنده گی دچار لغزش نشوی، همواره قلِب 
خود را پاک نگه دار.
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صلح و ثباِت افغانستان در گرو رسیدن به توافِق 
صلح با پاکستان است. حتا اگر این تلقی و برداشت 
از صلح به باج گیری پاکستان از جهان بیانجامد ـ که 
در این چهل سال انجامیده است ـ کوتاه ترین راه 

رسیدن به صلح و ثبات برای افغانستان، فقط همین 
راه است: مذاکره و توافق با پاکستان، و ضرباِت 

مرگبار و ُکشنده بر طالبان تا به صلح گردن نهند و 
قانون اساسی افغانستان را بپذیرند

مجلس طرح تعدیل قانون 
خدمات ملکی را تأیید کرد

مذاکرات صلح با پاکستان

 یا با طالبان؟
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مجلس نماینده گان، دو فرمان تقنینی رییس جمهور را با 
اکثریت آرای نماینده گان حاضر تایید کرد.

پس از رد پی هم چندین فرمان تقنینی، سرانجام مجلس به 
فرمان تعدیل قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانون گذاری 

و فرمان تعدیل قانون خدمات ملکی رأی تایید داد.
انستیتیوت  اعضای  حقوق  قانون  فرمان،  اساس  بر 
قانون گذاری، معاشات و امتیازات اعضای این نهاد افزایش 

یافته است.
این فرمان که در ۳ فصل و ۱۴ ماده تنظیم شده است؛ با دو 

کارت سرخ از سوی نماینده گان مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس یک فرمان تقنینی دیگر، قانون خدمات ملکی نیز 

تعدیل و به مجلس پیشنهاد شده بود.
قانون خدمات ملکی تعدیل  رییس جمهور سه مورد در 

وارد کرده است.
در یک مورد این تعدیالت آمده که رقابت میان نامزدان 
بست ۱ و ۲ ادارات دولتی در اداره مربوط و زیر نظارت 
کمیسیون خدمات ملکی دایر شود. پیش از این این رقابت 

در اداره خدمات ملکی دایر می شد.
مجلس  در  حاضر  نماینده گان  اکثریت  با  نیز  فرمان  این 

تایید شد.
صالحیت  عنوان  به  را  تعدیل  این  نماینده گان،  برخی 
دادن به وزرا عنوان کردند و تاکید داشتند که وزرا از این 

صالحیت خود سوءاستفاده خواهند کرد..
قرار  مجلس  تایید  مورد  حالی  در  تقنینی  فرمان  دو  این 
گرفت که پیش از این حدود ۸ تا ۹ فرمان تقنینی رییس 

جمهور از سوی مجلس رد شده است.
برخی نماینده گان مجلس می گویند که رد فرماین تقنینی به 

معنای تیرهگی روابط با قوه اجرایی نیست.
اما رییس جمهور دو روز پیش اعالم کرد که فرامین تقنینی 

بر اساس ضرورت بوده و پا بر جا باقی خواهد ماند.

این پیروزی ها برای همه ما افتخار آفرین و شادی بخش است 
دارند،  اسلحه  مجوز  که  ما  هموطنان  از  برخی  این که  احتمال  و 
شادی  ابراز  جهت  کشور،  امنیتی  نیروهای  منسوبین  شمول  به 
کشور،  فوتبال  ملی  تیم  پیهم  پیروزی های  به  نسبت  خویش 
اقدام به فیرهای هوایی شادیانه نمایند، وزارت امور داخله از 
قبل نسبت به تبعات منفی فیرهای شادیانه به هموطنان عزیز ما 
گوش زد می کند و از آنان می خواهد که به ویژه پس از پیروزی 
احتمالی تیم ملی در برابر هندوستان، به فیرهای شادیانه اقدام 

نکرده و آسایش روحی مردم را برهم نزنند
صفحه 6
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مقدماِت  نزدیک،  روزهای  در  است  قرار 
نشسِت  یک  در  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 
از  هیأت هایی  شرکت  با  چهارجانبه  مشترِک 
افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسالم آباد 
است  قرار  آن  از  پیش  شود.  آغاز  پاکستان 
هیأت هایی از افغانستان و پاکستان با هم دیدار 
دو  اختالِف  مورد  مسایِل  روی  و  باشند  داشته 
دولت  این بار  ظاهراً  کنند.  گفت وگو  کشور 
با  صلح،  گفت وگوهای  به  نسبت  افغانستان 
آن که  از  قبل  و  می کند  عمل  بیشتری  احتیاِط 
واقعًا قدم های عملی در این مورد برداشته شود، 

می خواهد ضمانت های الزم به وجود آید. 
نتیجه بخش  حال  به  تا  صلح  گفت وگوهای 
نبوده و گفته می شود که دولت پاکستان در این 
خصوص با صداقت عمل نکرده است. در سفِر 
اخیِر راحیل شریف، رییس ستاد مشترِک ارتش 
پاکستان به کابل که برای اطمینان دادِن مقام های 
به  روند گفت وگوهای صلح  آغاز  از  افغانستان 
غنی  رییس جمهور  گرفت،  صورت  کشور  این 
خطوط قرمِز گفت وگوها را با این مقامِ پاکستانی 
برای  کلی  شرط  سه  غنی  آقای  نهاد.  میان  در 
است:  کرده  ارایه  صلح  گفت وگوهای  آغاز 
زنان  آزادی های  دموکراتیک،  نهادهای  حفظ 
مقام های  گفتۀ  به  اساسی.  قانون  ارزش های  و 
کشور، این مسایل به عنوان ارزش های نظام قابل 
می توان  دیگر  موارد  در  اما  نیستند،  گفت وگو 

چانه زنی کرد. 
که  صلح  گفت وگوهای  مقدماتِی  نشست  در 
برای  می شود،  برگزار  عمده  کشور  چهار  میان 

ارایه  صلح  گفت وگوهای  راهِ  نقشۀ  نخستین بار 
درگیر  طرف های  آن،  محور  در  تا  شد  خواهد 
نشان  روند  این  در  را  خود  تعامِل  نوع  بتوانند 
وجود  نیز  گزارش هایی  حال،  همین  در  دهند. 
دارد که دسته های مختلِف طالبان در پاکستان، در 
حال نزدیک شدن به یکدیگرند. بر اساس این 
گزارش ها در روزهای اخیر، افرادی از شاخۀ مال 
محمد رسول، رقیب مال اختر منصور، به پاکستان 
رفته اند تا با رهبر این گروه صحبت کنند. هدِف 
میان گروهی  مشکالِت  حل  گفت وگوها  این 
گزارش ها  این که  وجود  با  است.  شده  خوانده 
نشان می دهند که هنوز مال اختر منصور حاضر 
احتمال  ولی  نشده،  گروه  این  با  گفت وگو  به 
می رود که با توجه به حساسیِت مسایل و نقش 
سازمان های  پاکستانی در تعامالِت گروه طالبان، 
به زودی یکدیگر را  این دو شاخۀ منشعب شده 

مالقات کنند. 
افشای  از  پس  نابسامانی  وضعیِت  در  طالبان 
می شود  گفته  و  می برند  به سر  مالعمر  مرگ 
منصور،  محمد  اختر  مال  از  ناراضیان  که 
در  مالاختر  نقش  و  رهبِر خود  مرگ  به  نسبت 
با  اما  می رسند.  نظر  به  عصبانی  معامالت  این 
نشر  که  می رود  احتمال  اختالف ها،  این  وجود 
گزارش هایی در مورد آغاز دوبارۀ گفت وگوهای 
تقال  به  را  شده  پارچه پارچه  گروه  این  صلح، 
و  درونی  انسجامِ  یافتِن  برای  که  باشد  انداخته 
داشتن موقعیِت بهتر در گفت وگوهای صلح، با 

هم یک جا شوند. 
در این میان، البته نقش پاکستان نه تنها محوری 
این  که  می شود  معلوم  بل  است،  حساس  و 
مختلِف  گروه های  اصلِی  مهار  هنوز  کشور 
از  پس  روزهای  در  دارد.  دست  به  را  طالبان 
خبرهایی  پاکستان،  به  شریف  راحیل  برگشِت 
حال  در  کشور  این  این که  بر  مبنی  شد  منتشر 
تهیۀ فهرسِت کسانی ست که می خواهند در روند 
گفت وگوهای صلح شرکت کنند. پاکستان اعالم 
روند صلح شرکت  در  که  را  کسانی  بود  کرده 
را  کشور  این  که  کرد  خواهد  مجبور  نورزند، 
ترک کنند. حاال این که واقعًا پاکستان چنین قصد 
تکاپوی  ولی  نیست؛  معلوم  هیچ  دارد،  نیتی  و 
که  می دهد  نشان  طالبان  مختلِف  گروه های 
پاکستان همچنان به عنوان تصمیم گیرندۀ اصلی 

عمل می کند. 
 پاکستان در حال حاضر با توجه به فشارهایی 

که از سوی امریکا و برخی کشورهای دیگر بر 
آن وارد می شود، شاید موضع انعطاف پذیرتری 
از خود نشان دهد؛ ولی به نظر نمی رسد که این 
رابطه  در  اثربخش  اقدامی  واقعًا  بخواهد  کشور 
منطقه  در  امن  فضای  ایجاد  و  صلح  تأمین  با 
انجام دهد. پاکستان هنوز به این نتیجه نرسیده 
منافعش  هراس افکن  گروه های  موجودیِت  که 
در  که  دارد  باور  کشور  این  نمی کند.  تأمین  را 
دهشت افکن،  و  شورشی  گروه های  موجویت 
منطقه  در  کلیدی  کشوری  عنوان  به  می تواند 
عمل کند و ظاهراً این سیاست تا به حال برای 

پاکستان نتیجه بخش نیز بوده است. 
برای این که تغییری در این سیاست رونما شود، 
نیاز است که دولت افغانستان به تغییِر دیدگاه و 
سیاست در مورد پاکستان اقدام کند. تنها کافی 
نیست که گفته شود »نخست به جنگ چهل ساله 
میان پاکستان و افغانستان پایان می دهیم و پس از 
آن به گفت وگوهای صلح با طالبان می پردازیم«. 
افغانستان، کشور  اصلی جنگ  این که طرف  در 
ندارد و  بوده، هیچ جای تردید وجود  پاکستان 
این سخن را رهبران پیشیِن افغانستان نیز به جز 
هرگز   ولی  بودند،  آورده  زبان  به  کرزی  آقای 
راهکار مشخص برای پایان دادن به اختالف های 
به صورت  منطقه یی  توافق  به  و رسیدن  موجود 
عملی میان دو کشور به میان نیامده است. برای 
رسیدن به توافق و حِل اختالف ها نیاز است که 
هر دو طرف شجاعِت طرح مسایِل مورد مناقشه 
اختالف هایی سخن  از  واقعًا  و  باشند  داشته  را 

بگویند که میاِن آن ها دوری ایجاد کرده است.
به  نمی توان  پنهان کاری  و  فریب  سیاسِت  با 
پاکستان  و  افغانستان  کشور  دو  رسید.  نتیجه 
شجاعانۀ  طرِح  با  فقط  که  دارند  اختالف هایی 
نه  و  کرد  اقدام  حل شان  به  می توان  آن ها 
ریشۀ  می تواند  فقط  که  مقطعی  فرافکنی های 
اختالف ها را عمیق تر سازد. در ظرف پانزده سال 
اخیر، فرصت های خوبی برای حِل اختالف ها به 
وجود آمده بود؛ ولی زمام داراِن پیشین که بقای 
اختالف ها جست وجو  کردِن  پنهان  در  را  خود 
فرصت  این  از  که  نخواستند  هرگز  می کردند، 
استفاده کنند. حاال این فرصت در اختیارِ دولت 
درایِت  و  تدبیر  به  و  گرفته  قرار  ملی  وحدت 
این  از  می توانند  چه گونه  که  برمی گردد  آن ها 
از  یکی  کردِن  خاموش  برای  تاریخی  فرصِت 
طوالنی ترین اختالف های منطقه یی استفاده کنند.   
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در  صلح  ایجاد  چه گونه گِی  و  پاکستان  و  افغانستان  رابطۀ 
به تازه گی،  می شود.  تازه تر  مراحِل  وارد  روز  هر  کشور، 
از  آن که  به رغِم  که  گفته اند  پاکستان  و  افغانستان  مقام های 
نشسِت چهارجانبه در اسالم آباد برای افغانستان سخن گفته 
پاکستان  و  افغانستان  دولت  میان  تنش ها  هنوز  اما  می شود، 
تنش ها،  این  بردِن  بین  از  برای  که  است  قرار  و  باقی ست 
نشستی دوجانبه  میان معاوناِن وزارت خارجۀ دو کشور قبل 

از نشسِت سه جانبه برگزار شود. 
نشان  در چنین سطحی،  تنش  و حِل  رابطه  تأمین  نوع  این 
از آن دارد که مطالباِت افغانستان برای پاکستان بسیار جدی 
نیست و نشسِت دوجانبه برای حِل تنش ها در چنین سطحی 
در واقع ماهیت و اهمیِت نشسِت چهارجانبه را زیر سوال 
پیش شرطی  و  غنی  آقای  سخناِن  دیگر،  طرف  از  می برد. 
که برای مذاکراِت صلح گذاشته شده است، از همین حاال 
نتیجۀ نشسِت دو هفتۀ بعد را واضح ساخته است. آقای غنی 
گفته است که با تروریستان صلح نمی شود و نیز پیش شرط 
باشد؛  تروریستی  حمالِت  قطع  باید  صلح،  گفت وگوهای 
قرار  پاکستان  حمایت  مورد  عنوان  هیچ  به  که  درخواستی 

نخواهد گرفت.
در همین حال، انتحارها و انفجارها نیز در روزهایی که از 
گفت وگوهای صلح سخن گفته می شود، بیشتر شده است. از 
طرِف دیگر روسیه و ایران نیز از همکاری ها در به  میان آمدِن 
تالش ها  آن چه  از  نیز  و  گفته اند  افغانستان سخن  در  صلح 
استقبال  می شود،  خوانده  صلح  گفت وگوهای  آغاز  برای 
کرده اند. شاید هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نباشد که در 
این شب و روز، طرف دارِ به وجود آمدِن صلح در افغانستان 
افغانستان  برای  این نشان می دهد که فرصِت خوبی  نباشد. 
به هدِف ایجاد ثبات در کشور به وجود آمده که باید از آن 
استفاده شود. اما استقباِل بیش از حِد مقام های دولت وحدِت 
خوش باورانۀ  سخناِن  و  پاکستانی  دولت  مداراِن  از  ملی 
و  صلح  گفت وگوهای  موثِر  آغازِ  دربارۀ  ریاست جمهوری 
حاال هم شروط  سخت و حتا محاِل آقای غنی برای طالبان 
و پاکستان، همه و همه نشان از آن دارند که دولت افغانستان 
متأسفانه هنوز هم نمی داند که با چه روش و مکانیسمی باید 

در برابِر پاکستان عمل کند! 
آقای غنی گاهی بسیار ذوق زده در مورد صلح عمل می کند 
و به تبع، دستگاه های حکومتی نیز گاهی چنان دربارۀ صلح 
پیش  به خوبی  چیز  همه  می شود  گمان  که  می گویند  سخن 
رفته و به زودی ما شاهد تحقِق صلح در افغانستان خواهیم 
بود؛ اما فردای آن رویدادی به میان می آید که همۀ محاسبات 
دولت  به  ما  پیشنهاد  این رو  از  می دهد.  جلوه  برعکس  را 
مورد  در  که  است  این  غنی  آقای  به خصوص  ملی  وحدت 
پاکستان باید نکاِت زیر را به گونۀ جدی مد نظر داشته باشد:

سیاسِت  در  زودی ها  این  به  پاکستان  این که  اول   
استیالگرایانه اش در برابِر افغانستان انعطاف به وجود نمی آورد 
پرهیز  مورد  این  در  و خوش باوری  ساده انگاری  از  باید  و 
شود. دوم این که در برخورد با پاکستان، باید از یک ادبیاِت 
متین و متفاوت استفاده کرد و نباید مشکِل ما با پاکستان فقط 
در  باید  معضل  این  بلکه  باشد،  داخلی  رسانه های  خوراِک 
سطح شورای امنیِت سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه 

مطرح گردد. 
سوم این که ایجاد ثبات در کشور پیش از همکاری و صداقِت 
پاکستان، به ارادۀ ذهنی و فیزیکِی ریاست جمهوری بسته گی 
امتیازدهِی  و  بی برنامه  و  مکرر  مالقات های  مسلمًا  دارد. 
بی مورد به جانب پاکستانی، حکایت از آن دارد که ما سوراِخ 
دعا را گم کرده ایم. ما باید قبل از نشست و مذاکره و موافقه 
برای  برنامۀ مدون  استراتژی و  پاکستانی ها، صاحب یک  با 
به سود  این نشست ها  نتیجۀ همۀ  باشیم، ورنه  تحقِق صلح 

پاکستان و به زیاِن ما خواهد بود!

امیــدواری هاِی 
ناُامیــدانه به صلح
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نقش پاکستان نه تنها محوری و حساس است، بل معلوم می شود که این کشور 

هنوز مهار اصلِی گروه های مختلِف طالبان را به دست دارد. در روزهای پس از برگشِت 

راحیل شریف به پاکستان، خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که این کشور در حال تهیۀ 

فهرسِت کسانی ست که می خواهند در روند گفت وگوهای صلح شرکت کنند. پاکستان 

اعالم کرده بود کسانی را که در روند صلح شرکت نورزند، مجبور خواهد کرد که این 

کشور را ترک کنند. حاال این که واقعاً پاکستان چنین قصد و نیتی دارد، هیچ معلوم 

به  همچنان  پاکستان  که  می دهد  نشان  طالبان  مختلِف  گروه های  تکاپوی  ولی  نیست؛ 

عنوان تصمیم گیرندة اصلی عمل می کند
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در حالی که قرار است تا چند روز دیگر گفت وگوهای 
مجلس  نماینده گان  شود،  سرگرفته  از  صلح  مقدماتی 
نگرانند که با وجود موفقیت روند صلح، جنگ و بی ثباتی 

همچنان ادامه یابد.
نشده  مشخص  صلح  گفت وگوهای  دقیق  زمان  هنوز 
اظهارات ضد و  پاکستان  افغانستان و  مقام های  است و 
نقیضی در این مورد ارایه کرده اند. امریکا و چین نیز در 

این گفت وگوی چهارجانبه حضور دارند.
رییس جمهور غنی روز پنجشنبه گفت که اولین نشست 

صلح در سطح معاونان وزارت خارجه دو کشور، قرار 
است در اسالم آباد برگزار شود و مرحله دوم گفتگوها در 

کابل انجام خواهد شد.
به باور نماینده گان، تقسیم طالبان به شاخه های مختلف 
سبب شده تا روند صلح با چالش های جدی مواجه شود 
زیرا هر گروه برای منافع کشورهای مختلف می جنگند و 

جمع کردن آن ها زیر یک چتر کار دشواری است.
در  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
جلسه عمومی روز شنبه گفت: »جانب حکومت مکلف 

جریان  در  را  ملی  شورای  صلح،  مورد  در  که  است 
بگذارد. ما باید در پایان برای مردم افغانستان شاهد ثبات 
و امنیت سراسری باشیم. طوری نباشد که ما با یک جناح 
صلح کنیم اما گروه های دیگر همچنان برای مردم فاجعه 

بیافریند و ما شاهد صلح نباشیم«.
نماینده گان گفتند که صلح ضرورت اصلی و  از  برخی 
داشته  نظر  در  باید  اما حکومت  است  افغانستان  فوری 
گروه  و  دارند  مختلفی  اهداف  طالبان  فعال  که  باشد 

منسجمی نیستند.
رهبران  »بسیاری  گفت:  قندهار  نماینده  حمیدزی،  اللی 
طالبان وارخطا هستند. بدبختانه حاال هر کشور یک گروه 
طالب ساخته است. طالبان روسی، طالبان ایرانی، طالبان 
هندی و پاکستانی. در این میان بعضی طالبان استخدام 
خواهند  حاضر  پروسه صلح  به  دیگر  برخی  و  شده اند 

شد«.
زمانی  صلح  که  است  باور  این  به  افغانستان  حکومت 
تامین می شود که پاکستان دست از حمایت طالبان بردارد 
و این گروه را تمویل و تجهیز نکند. مقام های حکومتی 
را  صلح  و  جنگ  اختیار  خود  طالبان  که  گفته اند  بارها 
در  به جنگ  پاکستان  در  حلقاتی  اشاره  به  بلکه  ندارند 

افغانستان می پردازد.
اما با چند پارچه شدن طالبان پرسش های جدیدی در این 
مورد به وجود آمده است. خلیل احمد شهید زاده، یک 

نماینده گی  طالبان  واقعا  »آیا  گفت:  پارلمان  نماینده گان 
خود را به پاکستان خواهد داد؟ ممکن است اگر پاکستان 
در  و  ترک  را  پاکستان  گروه ها  این  کند،  وارد  فشار 

کشورهای دیگر برای خود مراکزی بسازند«.
دو  صلح  روند  که  است  گفته  غنی  جمهور  رییس  اما 
بعد دارد چنانچه با طالبانی که روند صلح را می پذیرند 
مصالحه می شود و چوکات سیاسی مشخصی برای آن ها 
در نظر گرفته می شود، اما دو کشور در مقابل آن عده از 
به پروسه صلح نمی پیوندند،  افراد طالبان که  گروه ها و 

برخورد مسلحانه خواهد شد.

جنگ افغانستان یک دلیل ندارد. گروه های شورشی که 
دست به جنگ و مخالفت مسلحانه می زنند، دالیل متعددی 
انتقام گیری های  و  اختالفات  ساله  چهل  جنگ  دارد. 
مسلحانه  مخالفت های  و  زده  دامن  را  زیادی  منطقه ای 

دشمنی های اجتماعی را در پی داشته است.
آقای شهید زاده می گوید برگشت صلح و آرامی زمانی 
کنند:  صلح  خود  بین  افغانستان  مردم  که  است  ممکن 
باشد و مردم  افغانی  »بهترین صلح آن است که ملی و 
افغانستان  طالبان  که  درگیر خودرا  افغانستان طرف های 
شاید  صلح های  که  است  درست  بسازد.  قانع  را  است 
صلح  ولی  شود  مطبوعاتی  کنفرانس ها  و  کاغذها  روی 

پایدار برای افغانستان نخواهد بود«.
گروه های  و  مخدر  مواد  قاچاقبران  است  حالی  در  این 
جنایتکار نیز منافع خودرا در جنگ می بینند تا در صلح. 
این گروه ها نیز تالش خواهند کرد تا موانع بزرگی در 
برابر صلح ایجاد کنند. اما این امیدواری وجود دارد که 
این بار روند صلح با جدیت پی گیری شود و پیامدهای 

مثبتی برای صلح و ثبات در افغانستان داشته باشد.
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قاضی محمدعارف حافظ، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی: 

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را از حالت تعطیلی بیرون می کنیم
مصاحبه کننده: ناجیه نوری 

نظارت  کمیسیون  عضو  حافظ  عارف  محمد  قاضی 
تازه گی از سوی مجلس  به  قانون اساسی که  برتطبیق 
با  مصاحبه  در  نموده،  کسب  اعتماد  رای  نماینده گان 
از  را  این کمیسیون  تأکید می کند که  ماندگار  روزنامۀ 

حالت تعطیلی بیرون خواهند کشید. 
متن کامل مصاحبه اختصاصی آقای حافظ را با روزنامه 

ماندگار در زیر می خوانید:
عضو  عنوان  به  شما  که  حاال  حافظ  آقای  سوال: 
سوی  از  اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت  کمیسیون 
مجلس نماینده گان انتخاب شدید، نخستین اقدام شما 

برای تطبیق قانون اساسی چه است؟
جواب: اولین اقدام ما معرفی اعضای محترم کمیسیون، 
انجام  کارهای که همکاران درگذشته  بررسی  و  مرور 
دادند و همین طور اقدام برای یک برنامه کالن جهت 

ایجاد ارتباط با ارگان های مربوط است.
سوال: کدام اولویت ها پیش روی شما قرار دارد؟

و  می کنم  مرور  را  کمیسیون  برنامه های  تمام  جواب: 
قدم  را  برنامه ها  این  و  آینده  برای  برنامه ریزی  بعداً 
ماه،  یک  برای  برنامه  مثاًل  داد،  خواهیم  انجام  قدم  به 
را  آینده  برای چهارسال  برنامه های کالن  و  سال  یک 
طرح ریزی و مرحله به مرحله آن را اجراء خواهیم کرد.
به  اساسی  قانون  تطبیق  ما  کاری  اولویت های  از  یکی 
و همچنان  افغانستان  کل  در  آن  دقیق  و  درست  طور 

نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی خواهد بود.
در هر کجایی که قانون اساسی نقض گردد ما در قدم 
نخست آن را به رهبران حکومت وحدت ملی و سپس 
به سمع مردم عزیز خواهیم رساند و این اقدام یکی از 

اهداف اساسی ما خواهد بود.
سوال: به باور شما قانون اساسی در نزد دولت مردان 
وحدت ملی از چه ارزش و جایگاهی برخودار بوده 

است؟ 
قوانین  مادر  و  ملی  وثیقه  یک  اساسی  قانون  جواب: 
است؛ بنابراین هم رهبران حکومت وحدت ملی و هم 
تمامی مردم افغانستان مکلف به رعایت آن می باشند، 

پس باید برای تطبیق آن شرایط فراهم شود. 
آن عمل  به  یا  نقض شده  تاکنون  اساسی  قانون  اینکه 
نشده، بنابر شرایط و اوضاع و احوالی بوده است، اما 
حکومت وحدت ملی که مبتنی برپایه های مردم ساالری 
ایجاد شده، باید برای تطبیق قانون اساسی تالش کرده 

و زمینه را برای تطبیق این قانون فراهم کنند.
سوال: اما جایگاه دولت وحدت ملی در قانون اساسی 
تعریف نشده ودولت وحدت ملی در قانون اساسی 

اصاًل وجود ندارد، پس چه باید کرد که دولت فعلی 
به معیار قانون اساسی برابر شده و مطابقت کند؟

جواب: من به این باور نیستم که دولت وحدت ملی 
خالف قانون اساسی باشد؛ زیرا ماده 6 قانون اساسی 
می داند  ملی  ایجاد وحدت  را  دولت  وظایف  از  یکی 
ما  آمد،  میان  به  روی  پیش  درانتخابات  که  شرایط  و 
باید  و  کنیم  ایجاد  را  حکومتی  چنین  که  واداشت  را 
نه دولت  ایجاد شد،  بدانیم که حکومت وحدت ملی 

وحدت ملی.
سایۀ  در  ملی  وحدت  حکومت  که  گفت  می توان 
با جامعه جهانی  ایجاد شده و درتوافق  اساسی  قانون 

گردد،  مهار  بزرگ  بحران   تا یک  ملت  با  درتوافق  و 
قانون  هیچگاه خالف  ملی  وحدت  حکومت  بنابراین 

اساسی نبوده و نیست.
وحدت  حکومت  اساسی  قانون  در  اما  سوال: 
یک  که  است  ریاستی  نظام،  و  نشده  تعریف  ملی 

رییس جمهور با دو معاونش تذکر داده شده است.
اگر  که  نیامده  اساسی  قانون  جای  هیچ  در  جواب: 
خالف  شود،  ایجاد  صدارتی  نظام  یا  اجراییه  ریاست 
این  در  ماده  کدام  یا  و  بود  خواهد  اساسی  قانون 
اینکه شکل  دوم  مسالۀ  و  باشد  داشته  مورد صراحت 
حکومت داری مبتنی برمردم ساالری در قانون اساسی 

قانون اساسی آمده که تحکیم  یافته و درماده 6  تذکر 
وحدت ملی یکی از وظایف دولت است که این مورد 
در حکومت فعلی موجود است و ریاست اجراییه و یا 
صدارت قدمی بعدی است که به زودی عملی خواهد 

شد.
از سوی مجلس رد شود،  تقنینی که  فرامین  سوال: 
رد  فرامین  اما  نیست،  مری االجرا  و  نمی باشد  نافذ 
شده از سوی مجلس همین اکنون نافذ است. به نظر 

شما این عملکرد خالف قانون اساسی نیست؟ 
جواب: فرامین تقنینی که به منظور رای تایید به شورای 
ملی ارایه شده تا زمانیکه از سوی شورا ملغا نگردد نافذ 
است، اما تا زمانیکه درمجلس باقی بماند و رای تایید یا 
رد کسب نکند، به صورت فرمان باقی میماند، اما شاید 
حکومت معادل فرامینی رد شده از سوی مجلس را با 
آوردن تعدیالت دوباره به مجلس فرستاده باشد که از 
سوی مجلس ملغا نگردیده باشد، بنابراین چنین فرامین 

نافذ می باشد.
سوال: آیا شما تصمیم دارید که خود را به عنوان رییس 
کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی کاندید نماید؟ 
فعاًل  نکردم و  فکر  این مساله  به  کنون  تا  جواب: من 
یک  تا  می کنیم  کار  اعضا  نظریات  توافق  درجهت  ما 
توافق ایجاد شود تا این کمیسیون از یک کمیسیونی که 
تعطیل بود، به یک کمیسیونی که واقعًا نظارت از تطبیق 
قانون اساسی را انجام دهد، مبدل شود و بتواند از نقض 
قانون اساسی جلوگیری کند و اما اگر شرایطی به میان 
بیاید که خود را به عنوان رییس کاندید نمایم، این کار 
را حتمًا خواهم کرد تا بتوانم به شکل بهتر و خوب تر 
برای تطبیق قانون اساسی تالش کنم. اما اینکه رییس 
ایجاد  مهم  ولی  نیست؛  مهم  کمیسیون  عضو  یا  باشم 
یک کمیسیون قوی و قدرتمند برای فراهم سازی زمینه 

برای تطبیق قانون اساسی است.
 آخرین سوال: اگر شما به عنوان رییس این کمیسیون 
سازیی  فراهم  برای  برنامه های  چه  شوید،  برگزیده 

زمینه تطبیق قانون اساسی خواهید داشت؟
جواب: هرچند برای ریاست این کمیسیون فکر نکردم، 
اما رییس کمیسیون باید با یک مدیریت بسیار قوی و 
ایجاد یک پل ارتباط میان قوه ثالثه کشور تالش کند و 
برنامه های نظارتی قوی از قانون اساسی را ایجاد کند تا 

درآینده قانون اساسی به راحتی نقض نشود.
ما  اختیار  در  را  تان  از شما که وقت  فراوان  با تشکر 

گذاشتید.
از شما هم تشکر می کنم.

اعضای مجلس:

ما را در جریان مذاکرات صلح بگذارید



ACKU بین  اختالف  اخیِر  مورد  گالبی:  رضا  امیر 
مهم ترین  از  تن  دو  ژیژک،  چامسکی- 
جالبی  نمونۀ  روشنفکری چپ،  چهره های 
است از به گفتۀ ژیژک، جنگ کهنه بین فلسفۀ 
چامسکی  انگلو ساکسون.  فلسفۀ  و  قاره یی 
ژیژک را متهم می کند که نوشته های او ادا 
و اصوِل توخالی و بی محتوایی ست که اگر 
کلمات قلمبه سلمبه اش را از آن حذف کنید، 
چیزی فراتر از سخنانی نیست که »نتوان در 
عرض پنج دقیقه به یک کودِک دوازده ساله 
تجربی  شواهد  در  پایه یی  و  داد«  توضیح 
ندارد. ژیژک در مقابل ضمن اظهار همدلی 
با مواضع سیاسی چامسکی، یادآور می شود 
که صرف تکیه بر شواهد تجربی نمی تواند 
صحِت مدعای ما را ثابت کند و چامسکی 
حداقل در قضیۀ دفاعش از خمرهای سرخ 
در دهۀ ۷۰، فریب همین داده های تجربِی 
هیچ گاه  ما  این که  خورد، ضمن  را  ناکافی 
تجربی  شواهد  بودِن  کافی  از  نمی توانیم 
برای جمع بندی نهایِی استدالل مان مطمین 
نتیجه  به  رسیدن  برای  بنابراین  شویم؛ 
کمک  تیوری های مان  از  باید  پیشاپیش 
خود  ژیژک  گفتۀ  به  که  کاری  بگیریم، 
چامسکی آن را انجام می دهد، بدون آن که 
نوشتۀ زیر  اعتراف کند.  بدان  باشد  حاضر 

پاسخ مکتوِب ژیژک به چامسکی است.
***

نوام  »فانتزی ها«ی  مقالۀ  که  آن جا  از 
 )۲۰۱۳ جوالی   ۲۱ )مورخ  چامسکی 
به  پاسخ  عکس العملی ست  می کند  وانمود 
انتقادی  رّد  حاوی  که  مصاحبه اش  به  من 
ابهام ها  پاره یی  رفع  است،  من  کارهای 
چامسکی  که  چیزی  است.  ضروری 
به عنوان »پاسخ« من به آن اشاه کرده، متن 
پیاده شده و تأیید نشده و غیر دقیقی از پاسخ 
من به پرسشی ست از سوی جمع در خالل 
لندن.  در  بیرکبک  کالج  در  اخیری  مناظرۀ 
آن چنان که در متن اصلی سخنرانی مشخص 
است، در آن لحظه حتا از این که چامسکی 
به من حمله کرده، آگاه نبودم- فقط از من 
کارهای  طرد  باب  در  که  بود  شده  سؤال 
من )به همراه کارهای لکان و دریدا( تحت 
بدون  خودنمایانه  اصول های  و  ادا   عنوان 
هیچ گونه مبنایی در واقعیت های تجربی و 
دالیل منطقی، چه نظری دارم، و من صرفًا 

فی البداهه همان جا پاسخی دادم. چامسکی 
به این نکته اشاره می کند که چون من برای 
»به  مدعایم در خصوص خطاهایش  تأیید 
چیزی ارجاع نمی دهم«، پس کارم مضحک 
است- آخر، من چه گونه می توانم در خالل 
غیرمنتظره  سوالی  به  فی البداهه  پاسخ  یک 
چامسکی  عالوه  به  کنم؟  کاری  چنین 
به  من  توجه  عدم  این که  برای  احتماالً 
توصیفی  روی  بدهد،  نشان  را  واقعیات 
او  به  اوباما  از شخصیِت  اشتباه  به  من  که 
رازی  هیچ  مانور می دهد؛  کرده ام،  منتسب 
در میان نیست، من همین که به اشتباهم پی 
کرده ام-  عذرخواهی  صریح  به طور  بردم، 
متن عذرخواهی من که در مجلۀ  این هم 

هارپر منتشر شده:
اوباما  که  جمله  این  نسبت  دادن  در 
حمام  کمی  فقط  که  است  سفید پوستی 
آفتاب گرفته به نوام چامسکی، من ادعایی 
نادرست را تکرار کرده ام که در رسانه های 
تنها  این رو  از  شده،  مطرح  اسلوونی 
می توانم عذرخواهی بدون قید و شرط خود 

را اعالم کنم. 
به عالوه، حتا اگر جمله یی که به اشتباه به 
چامسکی نسبت دادم، واقعًا توسط او بیان 
با  طعنه یی  به عنوان  را  آن  من  باشد،  شده 
رنگ و بوی نژادپرستانه تلقی نمی کنم، بلکه 
از نظر من این توصیفی قابل قبول از نبردِ 
ایدیولوژیک و سیاسی ماست. روشنفکران 
به  که  هستند  آفریقایی تباری  امریکایی 
وابسته  اکادمیک  نهادهای  کامل  عضویت 
و  درآمده اند،  سفیدپوست  لیبرال های  به 
می ورزند  عشق  آن ها  به  نهادها  این  اتفاقًا 
چون آن ها »یکی از ما« هستند، سفیدهایی 
فکر  که  همین روست  از  تیره.  پوستی  با 
چامسکی  به  اشتباهًا  که  جمله یی  می کنم 
نسبت دادم، هم طراز با توصیف گمراه کنندۀ 
برلوسکونی از اوباما به عنوان شخصی زیبا 
سیاهی  برلوسکونی  نیست: سخن  بُرنزه  و 
گرانمایه  غریِب  امر  یک  به عنوان  را  اوباما 
نادیده می گیرد، به همین دلیل معنی تاریخی 
آفریقایی تبار  امریکایی  یک  که  امر  این 
را  شده  برگزیده  رییس جمهور  عنوان  به 
اما جمله یی که من اشتباهًا  کتمان می کند، 
به چامسکی نسبت دادم، اگر صحیح بود، 
اشاره  دوپهلویی  فرآیند  به  می توانست 

کند که طی آن می توان از سیاه بودِن اوباما 
نبرد های  پیچاندن  ابهام  پردۀ  در  برای 
استفادۀ  ما  اقتصادی  سیاسی  سرنوشت ساز 

ابزاری کرد.
من پارگراف طوالنی دوم را نه برای اصالح 
یا تعدیل عذرخواهی ام، بلکه برای تصریح 
چامسکی  هرگز  که  کردم  اضافه  نکته  این 
جنس  )از  نژادپرستانه  اظهارنظری  به  را 
نکردم.  متهم  برلوسکونی(  اظهارنظرهای 
چامسکی  چرا  که  است  عجیب  من  برای 
خود  این  می دهد.  مانور  قضیه  این  روی 
به  من  احترام  بر  است  گواهی  دست کم 
این که حاضرم وقتی  یعنی  شواهد تجربی، 
بر خطا هستم،  تجربی  لحاظ  از  ثابت شد 
حاضر  هم  چامسکی  آیا  کنم!  عذرخواهی 
است از بابت ضعیف ترین بخش انتقادهای 
تندش به من عذرخواهی کند؟ منظورم این 
ادعای اوست که من وقتی از نحوۀ برخورد 
او با جنایات خمرهای سرخ ُخرده می گیرم، 
بر »تمایز میان قربانیان باارزش و بی ارزش« 
صحه می گذارم. به گفتۀ چامسکی، قربانیان 
را  سرنوشت شان  که  کسانی اند  باارزش 
داد،  نسبت  رسمی  دشمِن  یک  به  می توان 
و  خودمان  دولت  قربانیاِن  بی ارزش ها، 
ما  که  اصلی  مثال  دو  هستند.  جنایاتش 
از:  عبارت اند  کردیم  تاکید  آن  روی  بر 
کامبوج در دوران حکومت خمرهای سرخ 
شرقی  تیمور  به  اندونزی  ارتش  تجاوز  و 
که  آنان  امروز،  به  تا   … سال ها  همان  در 
تبلیغات رسانه های  اسیر  چشم و گوش بسته 
غربی اند، با دقت تمام از آموزۀ تجویزشدۀ 
دنیای غرب تبعیت می کنند: تظاهر به خشم 
و انزجار شدید نسبت به سال های حکومت 
خمرهای سرخ و مرور دقیق اطالعات در 
دسترس، در کنار انبوهی از اطالعات غلط؛ 
و همراه با آن، سکوت در برابر پرونده های 
بی اندازه مهم تِر تیمور شرقی و حملۀ قوای 
امریکایی به کامبوج، پیش و پس از دوران 
نمونۀ  ژیژک  گفته های  سرخ.  خمرهای 

کاملی در این باب است.
تنها چیزی که می توانم بگویم این است که 
به  )البته  موافقم  کاماًل  باال  جمالت  با  من 
بلکه  موافقم،  نه تنها  آخر(.  جملۀ  استثنای 
اشاره  نکته  همین  به  مکرر  طور  به  من 
می کنم، حتا با اشاره به تیمور شرقی، مانند 
حقیقت  برهوت  به  کتابم،  از  زیر  بخش 

خوش آمدید:
جهانی  تجارت  برج های  فاجعۀ  باید  چرا 
مثاًل از قتل عام انبوه هوتوها توسط توتسی ها 
یا  باشد؟  مهم تر   ۱۹۹۹ سال  در  رواندا  در 
بمباران شیمیایی انبوه کردهای شمال عراق 
اندونزی  نیروهای  قتل عام  یا  نود؟  در دهۀ 

در تیمور شرقی؟ یا …
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بخش دوم و پایانی
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پاسخی از سِر حیرت 
به نوام چامسکی

ته ریش گذاشتن بخش نخسـت
با این که شاید برخی تصور کنند دورۀ ته ریش تمام شده، اما باید 
بگوییم که این طور نیست. بر اساس مطالعات دانشگاهی استرالیا در 
سال ۲۰۱۳ میالدی، بهترین مدل ته ریش، مدلی است که پُرپشت 
و تاحدی بلند است و پس از ۱۰ روز رشد ایجاد می شود. ته ریش 

نوعی قدرت، اقتدار و مردانه گی به چهرۀ مردان می بخشد. 
هیکل ورزشی

آنجلس،  دانشگاه لس  میالدی در  تحقیقات سال ۲۰۰۷  اساس  بر 
مشخص شد زنان با مردانی که هیکل های درشت و بازو و باالتنه 
این  با  نمی توانند  تقریبًا  و  دارند  کوتاه مدتی  رابطۀ  دارند،  بزرگ 
تیپ مردان خیلی طوالنی مدت در ارتباط باشند. اما برعکس، بدن 
دارد.  جذابیت  زن  برای  هم  بسیار  باشد،  متناسب  وقتی  ورزشی، 
نیز  را  طوالنی تری  رابطه های  دارند،  نرمال  بدن های  که  مردهایی 

تجربه می کنند. 
مهربان بودن

از دیگر یافته های روان شناسی در این زمینه، باید به »کژانگاری« اشاره 
)کژانگاری(  هاله یی  خطای  علوم شناختی  و  روان شناسی  در  کرد؛ 
به نوعی خطا در شناخت و تصمیم گیری گفته   )Halo Effect(
می شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلِی قضاوت کننده شکل می گیرد و 
مثال، وقتی  به عنوان  باشد.  به دور  انصاف  از حقیقت و  می تواند 
معلمی از دانش آموزی ذهنیتی منفی به عنوان یک فرد »تنبل« دارد، 
در برخوردهای بعدی نیز ممکن است این پیش داوری بر قضاوت 

او تأثیر بگذارد. 
تأثیر خطای هاله یی می تواند در قضاوت کننده بسته به تصویر ذهنی 
قبلی، مثبت یا منفی باشد. به همین دلیل است که ما همیشه تصور 
می کنیم انسان های زیبا در کارهای شان نیز بسیار موفق هستند؛ که 

شاید در واقعیت این طور نباشد. 
در تحقیقات دانشگاهی چین در سال ۲۰۱۴ میالدی، مردهایی که 
شخصیت مهربان و صادق داشتند، بسیار بیشتر از دیگر شخصیت ها 
جذاب اعالم شدند. این تحقیق نشان داد که زیبایی انسان فقط به 
ظاهر نیست، بلکه رفتار و روحیاِت او نیز در چهره اش تأثیر دارند. 

حرف زدن در مورد احساسات
گوشه گیر  و  ساکت  مردهای  که  میالدی   ۱۹5۰ دهۀ  برعکس 
جذاب تر به نظر می رسیدند، در حال حاضر زن ها مردهایی را دوست دارند که در 

مورد احساساِت خود حرف می زنند.
لیزا کاپلین – روان شناس – می گوید: هنگامی که مردها در مورد احساساِت خود 
صحبت می کنند، برای زنان جذاب تر هستند. این تیپ مردها احساساِت پایدارتری 

دارند و برای مدت طوالنی تر می توانند همراهی زنان را برای خود داشته باشند. 
قرمز پوشیدن

در سال ۲۰۱۰ میالدی، شرکت کننده هایی از ملل مختلف همانند چین، انگلیس، 
آلمان و امریکا انتخاب شدند و تحقیقی صورت گرفت. نتیجۀ این تحقیق نشان 
داد زنان از مردانی که لباس های قرمز می پوشند، بیشتر خوش شان می آید. این نماد 
از دورۀ رومی ها بر جای مانده؛ در آن زمان مردان قدرتمند که coccinati نامیده 
می شدند، لباس های قرمز می پوشیدند. این رنگ در جذابیِت خانم ها هم مصداق 

دارد. 
زنده گی نامۀ جرج کلونی  

جرج تیموتی کلونی )George Timothy Clooney( متولد 6 می، ۱۹6۱ در 
ایالت کنتاکی بازیگر، فلم نامه نویس، تهیه کننده و کارگردان امریکایی برندۀ جایزۀ 

اسکار و گلدن گلوب است. 
بازیگر نقش  بهترین  جرج کلونی در سال ۲۰۰5 برای فلم سیریانا جایزۀ اسکار 
مکمِل مرد را دریافت کرد. در سال ۲۰۱۳ موفق شد جایزۀ اسکار بهترین فلم را، 
برای تهیه کننده گی فلم آرگو دریافت نماید. وی تنها کسی است که موفق شده تا 

به  حال در 6 ردۀ مختلف، برندۀ جایزۀ اسکار شود.
 Amal Alamuddin جورج کلونی در سن 5۳ ساله گی با نامزدش امل علم الدین
امل  کرد.  ازدواج  ایتالیا  ونیز  در  ساله  و ۳6  لبنانی تبار  بشِر  فعال حقوق  و  وکیل 
علم الدین ظاهراً پیرو فرقه دروز است و کلونی خود، مسیحی و از پیروان کلیسای 
کاتولیک ُرم می باشد. علم الدین متولد بیروت است و پیش از ازدواج با کلونی، 
همراه  به  لبنان  در  داخلی  جنگ  دلیل  به  ساله گی  سه  در  او  بود.  نکرده  ازدواج 
خانواده اش به بریتانیا مهاجرت کرد. همسر کلونی از جمله در دانشگاه آکسفورد 
تحصیل کرده و حقوق بین الملل و حقوق بشر از زمینه های تخصصی فعالیِت او 
بین المللی دادگستری )الهه( کار  از سال ۲۰۰۴ در دیوان  امل علم الدین  هستند. 

می کند و به  عنوان مشاور در امور لبنان با این نهاد همکاری داشته است.
منبـع: مجلۀ زنده گی ایده آل
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گاندی می گوید: »فریب دهنده گان 
سرانجام فقط خود را فریب می دهند«. 
اما به هر حال، یکی از دالیلی که تقریباً 
همیشه با گاندی به  مالیمت 
رفتار می شد، این احساس بود 
که او آدم به  دردخوری است. 
محافظه کاران انگلیسی تنها 
هنگامی واقعاً به  خشم آمدند 
که او در 1942 ]در جنگ جهانی 
دوم[ می خواست با دیگر فاتحان 
]یعنی آلمان و جاپان[ نیز بدون 
خشونت رفتار شود. 
ولی حتا در آن زمان هم 
می دیدم که مأموران انگلیسی 
با آمیزه یی از خنده و ناخشنودی 
از او سخن می گویند، هرچند به 
نحوی در عین حال او را دوست 
دارند و ستایش می کنند

جورج اورول
ترجمه: دکتر عزت اهلل فوالدوند

 
بخش نخسـت

گفت  باید  همواره  قدیسان  در خصوص  قضاوت  در 
البته  ولی  بی گناه اند،  که  شود  ثابت  مگر  گناه کاراند 
همه  در  بست،  به کار  نان  دربارۀ  باید  که  آزمون هایی 
که  پرسش هایی  گاندی  مورد  در  نیستند.  یکی  موارد 
انگیزۀ گاندی  این هاست:  شخص میل دارد طرح کند 
تا چه حد خودپسندی بود ــ یعنی خود را پیرمردی 
فروتن و ناچیز و نیمه برهنه دیدن که نشسته بر جانمازی 
محقر امپراتوری ها را به نیروی معنوی محض به لرزه 
درمی آورد ــ و او تا چه حد با ورود به سیاست که ذاتًا 
از زور و تقلب جدایی ناپذیر است، به اصولی که خود 
بدان ها پای بند بود لطمه زد؟ برای دادن پاسخ قطعی،  
باید اعمال و نوشته های گاندی را به تفصیل بی پایان 
به  سفری  مانند  او  زنده گی  سراسر  زیرا  کرد،  بررسی 
اهمیتی  و  معنا  آن  در  کاری  هر  که  بود  زیارت  قصد 
او  ناتمامِ  و  نوشت  خود  زنده گی نامۀ  داشت.  خاص 
نفع  به  قوی  دلیل  نمی رود،  جلوتر   ۱۹۲۰ دهۀ  از  که 
اوست، به ویژه از این جهت که در برگیرندۀ بخشی از 

زنده گی گاندی است که وی خود آن را 
دورۀ بی ایمانی می خواند، و این نکته را 
قدیس،  آن  درون  در  که  می آورد  یاد  به 
و  زیرک  شخصی  قدیس،  کمابیش  یا 
می خواست،  اگر  که  بود  پنهان  توانا 

بازرگانی  حتا  شاید  یا  مدیر  یا  حقوق دان  می توانست 
دارای موفقیت درخشان شود. تقریبًا در همان زمان که 
زنده گی نامۀ خودنوشت  گاندی نخستین بار منتشر شد، 
در صفحه های بدچاپ یکی از روزنامه های هندی آن 
را خواندم، و تأثیری خوب در من گذاشت، هرچند در 
نداشت.  من  در  تأثیری  چنین  گاندی  خود  هنگام  آن 
آن چه با نام او گره خورده بود ــ تن پوش دوک ریسی 
نبود،  دل پسند  ــ  گیاه خواری  روحی«،  »قدرت  شده، 
عقب مانده  کشوری  در  او  وسطایی  قرون  برنامۀ  و 
آشکارا  ظرفیت،  از  بیش  جمعیتی  انبوه  با  گرسنه  و 
غیرعملی بود. همچنین واضح بود که انگلیسی ها از او 
به سود خود استفاده می کنند، یا می پندارند که استفاده 
می کنند. البته چون او ناسیونالیست بود، دشمن به شمار 
می رفت، ولی از آن جا که در هر بحران در جلوگیری 
نظر  از  امر،  این  و  ــ  می کرد  تالش  خشونت  از 
انگلیسی ها، جلوگیری از هرگونه عمل مؤثر محسوب 
می شد ــ بنابراین، امکان داشت او را »خودی« دانست. 
در محافل خصوصی، به این مطلب با طعن و تمسخر 
و بی اعتنایی به ارزش های انسانی تصدیق می شد. طرز 
فکر میلیونرهای هندی نیز شبیه به همین بود. گاندی 
از آنان می خواست توبه کنند، و آنان نیز به طبع او را به 
که  می دادند  ترجیح  کمونیست هایی  و  سوسیالیست ها 
میلیونرها  پول های  می افتاد،  دست شان  به  فرصت  اگر 
در  حد  چه  تا  محاسبات  چنین  این که  می گرفتند.  را 

درازمدت درست از کار  دربیاید، محل تردید است.
فقط خود  »فریب دهنده گان سرانجام  می گوید:  گاندی 
را فریب می دهند«. اما به هر حال، یکی از دالیلی که 
این  به  مالیمت رفتار می شد،  با گاندی  تقریبًا همیشه 
احساس بود که او آدم به  دردخوری است. محافظه کاران 
او در  که  آمدند  به  خشم  واقعًا  تنها هنگامی  انگلیسی 
دیگر  با  می خواست  دوم[  جهانی  جنگ  ]در   ۱۹۴۲

فاتحان ]یعنی آلمان و جاپان[ نیز بدون خشونت رفتار 
شود. 

ولی حتا در آن زمان هم می دیدم که مأموران انگلیسی 
با آمیزه یی از خنده و ناخشنودی از او سخن می گویند، 
او را دوست دارند و  به نحوی در عین حال  هرچند 
ستایش می کنند. هیچ کس هرگز نگفت که گاندی فاسد 
است یا به معنایی مبتذل جاه طلب است، یا از ترس و 
به کاری می زند. وقتی دربارۀ  از سر بدخواهی دست 
مردی مانند گاندی داوری می کنیم، به نظر می رسد که 
به طور غریزی او را با مالک های عالی می سنجیم، و به 
این سبب بوده که برخی از فضایل او تقریبًا از چشم 
دور مانده است. مثاًل حتا از زنده گی نامۀ خودنوشِت او 
شجاعت کم نظیرش کاماًل پیداست. چه گونه گی مرگش 
اجتماعی و  این مدعاست، زیرا شخصیتی  بر  شاهدی 
سیاسی همچون او اگر ارزشی برای جانش قایل بود، 

به  همچنین  می کرد.  محفاظت  بیشتر  خود  از  مسلمًا 
نظر می رسد که گاندی با سوءظن دیوانه واری که، به 
نوشته یی.ام. فارستر در کتاب گذری به هند]۱[، یکی 
از معایب هندی هاست )همچنان که دورویی از رذایل 
البته او بدون شک  انگلیسی هاست(، به کلی بیگانه بود. 
آن قدر زیرک و هوشیار بود که به دغل و شیادی پی 
ببرد، ولی به نظر می رسد تا حد امکان معتقد بود که 
دیگران صادقانه  عمل می کنند و از راه سرشت پاک شان 
طبقۀ  خانوادۀ  از  گاندی  شد.  نزدیک  آنان  به  می توان 
با سختی  را  زنده گی  بود.  برخاسته  تنگدستی  متوسط 
آغاز کرد و احتماالً از جهت ظاهری و فیزیکی جالب 
از  نداشت.  حقارت  احساس  و  رشک  اما  نبود.   نظر 
برخورد بر اساس رنگ پوست هنگامی که نخستین بار 
در افریقای جنوبی با آن روبه رو شد، ظاهراً سخت به 
جنگ  به واقع  که  جنگی  درگیرودار  حتا  آمد.  شگفت 
شأن  یا  نژاد  دیدگاه  از  دیگران  به  بود،  پوست  رنگ 
و مقام نمی نگریست. فرماندار ایالت و یک تاجر پنبه 
میلیونر و یک حمال نیمه گرسنه دراویدی و یک سرباز 
با  و  بودند  انسان  متساویًا  در چشمش  همه  انگلیسی 
همه می بایست به یک شیوه برخورد کرد. جالب توجه 
است که گاندی حتا در بدترین اوضاع و احوال، مانند 
هنگامی که در افریقای جنوبی به علت طرف داری از 
جامعۀ هندیان آن کشور از چشم مردم افتاده بود، بازهم 

دوستانی اروپایی داشت. 
زنده گی نامۀ  خودنوشت به صورت پاورقی های مسلسل 
در روزنامه منتشر می شد و شاهکار ادبی نیست، ولی 
تشکیل  شده،  روزمّره  و  عادی  مطالب  از  اغلب  چون 
حتا بیشتر در خواننده تأثیر می گذارد. باید به یاد آورد 
با  جوانی  هندی  دانشجوی  کار  اول  در  گاندی  که 
آرزوهای معمول بود و به تدریج و گاهی حتا برخالف 
میل باطنی به عقاید افراطی رسید. زمانی کاله سیلندر 

به سر می گذاشت، به کالس رقص می رفت، فرانسه و 
التین می خواند، در پاریس باالی برج ایفل می رفت، و 
حتا می کوشید ویولن یاد بگیرد  ــ و این ها همه برای 
جذب تمدن اروپایی به نحو اکمل بود. او نه از زمرۀ 
کودکی  اوان  از  پرهیزکاری  و  زهد  به  شهره  قدیسان 
بود، و نه از جمله نوع دیگری از قدیسان که پس از 
هرزه گی ها و شهوت رانی های پرشور و استثنایی به دنیا 
اعتراف  به خطاهای جوانی اش  پشت می کنند. گاندی 
نیستند  قدری  به  خطاها  واقع  در  ولی  می کند،  کامل 
که قابل اعتراف باشند. روی جلد کتاب او عکسی از 
کل  است.  شده  چاپ  مرگ  هنگام  به  دارایی های اش 
یا  گناهان  تل  و  خرید،  می شود  پوند  پنج  به  را  آن ها 
دست کم گناهان جسمانی اش نیز بزرگ تر از آن نیست. 
که  گوشتی  لقمه  چند  کشیده،  که  سیگاری  نخ  چند 
زن  خدمتکار  از  کودکی  در  که  پشیزی  چند  خورده، 

روسپی خانه  یک  به  زدن  سر  بار  دو  رفته،  کِش  خانه 
)هر بار بی آن که »کاری بکند« از آن جا گریخته(، یک 
بار لغزشی که در شهر پلیموت ]در انگلستان[ نزدیک 
بوده با خانم صاحب خانه پیدا کند ولی به موقع از آن 
نجات پیدا کرده، و یک بار خشم گرفتن ــ این ها کل 
همیشه  کودکی  از  گاندی  اوست.  گناهاِن  مجموعه 
عمیقًا جدی بود، جدیتی بیشتر اخالقی تا دینی، ولی تا 
پیش از سی ساله گی، زنده گی اش جهت قطعی نداشت. 
نخستین  ورودش به امری که بتوان آن را اجتماعی و 
سیاسی توصیف کرد، از راه گیاه خواری بود. احساس 
نیاکان طبقه متوسط و  می کنیم که صفات عادی او از 
به کار تجارت  بود که  به ارث رسیده  استخوان  دارش 
جاه طلبی های  ترک  از  پس  حتا  او  داشتند.  اشتغال 
شخصی، حقوق دانی با تدبیر و پرتوان، مردی واقع بین 
از  پرهیز  در  دقیق  سیاسی،  سازمان دهی  عرصۀ  در 
اسراف، گردانندۀ زبردست کمیته ها و خسته گی ناپذیر 
آمیزه یی  او  شخصیت  بود.  مالی  کمک های  جلب  در 
عجیب بود، اما هیچ   چیزی در آن پیدا نمی شد که بتوان 
بر آن انگشت گذاشت و با صفت بد از آن یاد کرد. من 
معتقدم که حتا آشتی ناپذیرترین دشمنان گاندی اذعان 
با حیاتش  که  بود  استثنایی  مردی  او  که  کرد  خواهند 
یقین کامل  افزود: ولی هرگز احساس  به غنای جهان 
آیا  و  بود  نیز  مردی دوست داشتنی  او  آیا  که  نکرده ام 
برای کسانی که بنیادهای دینی تعالیمش را نمی پذیرند، 

آن تعالیم ممکن است چیزی دربرداشته باشد؟
گاندی  بگویند  که  شده  متداول  اخیر  سال های  در 
بلکه  داشته،  همدلی  غرب  چپ  جنبش  با  تنها  نه 
و  آنارشیست ها  است.  بوده  آن  جدایی ناپذیر  جزِو 
بدون  و  از خود شمرده اند  را  او  به ویژه  صلح خواهان 
در نظر گرفتن گرایش های اخروی و ضداومانیستی در 
در  امور  تمرکز  با  مخالفتش  به  فقط  وی،  آموزه های 

دست دولت و خشونت دولتی توجه کرده اند. ولی به 
تعالیم گاندی قابل  باید در نظر داشت که   عقیدۀ من، 
سازگاری با این اعتقاد نیست که انسان مالک و میزاِن 
همۀ چیزهاست و در این دنیا که تنها دنیایی است که 
داریم، باید کاری کنیم که زنده گی ارزش زیستن داشته 
باشد. تعالیم او تنها با قول به این فرض معنا پیدا می کند 
که خدا هست و دنیای اشیا و اجسام وهم و پنداری 
پوچ بیش نیست که باید از آن گریخت. شایان توجه 
است که انضباطی که گاندی برای خود قرار داده بود 
)اگر چه احیانًا به رعایت آن برای همۀ پیروانش اصرار 
داشت( به  عقیدۀ او واجب بود اگر کسی می خواست 
از  پرهیز  نخست،  باشد.  بشریت  یا  خدا  خدمت  در 
غذای  هرگونه  امکان  صورت  در  و  گوشت  خوردن 
تندرستی  حفظ  برای  ضرورتًا  گاندی  )خود  حیوانی. 
این  که  می کرد  احساس  ظاهراً  ولی  می نوشید،  شیر 
کار انحراف از راه راست و بازگشت به شیوه های بد 
گذشته است.( پرهیز از نوشابه های الکولی و دخانیات 
گیاهی؛  نوع  از  حتا  چاشنی ها  و  ادویه ها  همه گونه  و 
منظور  به  فقط  بلکه  لذت،  برای  نه  باید  را  غذا  زیرا 
حفظ قوای بدنی خورد. دوم، در صورت امکان، پرهیز 
از آمیزش جنسی. اگر مجامعت باید صورت گیرد، باید 

به  ظاهراً  و  فرزند  داشتن  منظور  به  فقط 
باشد. خود گاندی در  فاصله های طوالنی 
بست  »براماچاریا«  عهِد  سی وچندساله گی 
که به معنای نه تنها جفت پرهیزی کامل، 
بلکه همچنین حذف میل جنسی است. به 
نظر می رسد که چنین کاری بدون رعایت رژیم غذایی 
از  یکی  است.  دشوار  مکرر  روزه گیری های  و  خاص 
خطرهای نوشیدن شیر، بیدار شدن میل جنسی است. 
و سرانجام مهم ترین نکته این که کسی که در پی خیر و 
نیکی است، نباید هیچ دوستی نزدیک و هیچ گونه عشق 

و دل بسته گی منحصربه فرد داشته باشد.
گاندی می گوید دوستی های نزدیک خطرناک اند؛ زیرا 
»دوستان در یکدیگر تأثیر می گذارند«، و شخص ممکن 
برود.  کج  راه  به  دوست،  به  وفاداری  علت  به  است 
اگر  گذشته،  این  از  است.  درست  مطلقًا  سخن  این 
کسی بخواهد به خدا یا به کل بشر عشق بورزد، دیگر 
نمی تواند هیچ فرد خاصی را مرجح بشمارد. این سخن 
نیز درست است و نقطه یی است که از آن پس آشتی 
امکان پذیر  دینی  موضع  و  اومانیستی  فکر  طرز  میان 
به  اگر  بی معناست  عادی  انسان  نزد  در  عشق  نیست. 
دیگران  از  بیش  کسان  بعضی  دوست داشتن  معنای 
نباشد. از زنده گی نامۀ خودنوشت  گاندی روشن نیست 
بی مالحظه  فرزندان خویش  به همسر و  نسبت  او  که 
رفتار می کرد یا نه، ولی به هر حال تا این اندازه روشن 
است که او سه بار حاضر بود بگذارد زن و فرزندش 
بمیرند و غذایی را که پزشک تجویز کرده بود و منشای 
آنان  که  است  درست  ندهد.  آنان  به  داشت،  حیوانی 
فشار  زیر  گاندی  که  کرد  تصور  می توان  و  نمردند، 
که  می داد  اجازه  بیمار  به  مقابل همیشه  از سوی  زیاد 
از زنده ماندن یا گناه کردن یکی را انتخاب کند. ولی 
اگر تصمیم تنها با خودش بود، غذای حیوانی را ممنوع 
می کرد و به خطر اعتنایی نداشت. او می گوید بر آن چه 
شخص می کند تا زنده بماند، باید حدی وجود داشته 
باشد؛ و می توان دید که سوپ جوجه مسلمًا بیرون از 

آن حد است...

گاندی نه تنها با جنبش چپ غرب همدلی 
داشته، بلکه جزِو جدایی ناپذیر آن بوده 

است. آنارشیست ها و صلح خواهان 
به ویژه او را از خود 

شمرده اند و بدون در نظر 
گرفتن گرایش های اخروی و 
ضداومانیستی در آموزه های 

وی، فقط به مخالفتش با تمرکز 
امور در دست دولت و خشونت 

دولتی توجه کرده اند. ولی به 
 عقیدة من، باید در نظر داشت 

که تعالیم گاندی قابل سازگاری 
با این اعتقاد نیست که انسان 
مالک و میزاِن همۀ چیزهاست 

و در این دنیا که تنها دنیایی 
است که داریم، باید کاری 

کنیم که زنده گی ارزش 
زیستن داشته باشد
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محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور صبح دیروز )۱۲ 
ملی  تیم  اعضای  و  مربی  با  تیلفونی  تماس  در  جدی( 

فوتبال افغانستان صحبت کرد.
خبرنامه یی  نشر  با  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
گفته است که آقای غنی از تالش ها و زحمات تیم ملی 
در مسابقات قهرمانی فوتبال جنوب آسیا قدردانی کرده 

است.
افغان ها  افتخار تمام  بیان داشته است: »شما  آقای غنی 
هستید که نام افغانستان را به سطح جهان بلند و بیرق 

کشور را به اهتزاز در آوردید«.
مردم  تمام  و  من   ...« داشت:  اظهار  غنی  رییس جمهور 
افغانستان مسابقه شما را با تیم ملی فوتبال هند تماشا 
خواهیم کرد و برای پیروزی تان در این مسابقه به درگاه 

خداوند دعا می کنیم«.
باعث  سالم  رقابت  که  گفته  است  غنی  رییس جمهور 
دست آوردهای  و  رقابت  و  می گردد  همبستگی 
ارایه  افغانستان را به جهان  ورزش کاران تصویر جدید 

می کند.
جلوگیری از فیرهای شادیانه

تبریکی  ضمن  اعالمیه یی  در  داخله  وزارت  همچنان، 
کشور  شهروندان  نباید  که  گفته  ملی  تیم  پیروزی های 

فیرهای شادیانه کنند.
امورداخله  وزارت  رهبری  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
جمهوری اسالمی افغانستان، پیروزی پی در پی تیم ملی 
فوتبال کشور را در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا، به 
ملت غیور و قهرمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض 

می دارد.
همه  برای  پیروزی ها  این  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
ما افتخار آفرین و شادی بخش است و احتمال این که 
برخی از هموطنان ما که مجوز اسلحه دارند، به شمول 
شادی  ابراز  جهت  کشور،  امنیتی  نیروهای  منسوبین 
فوتبال  ملی  تیم  پیهم  پیروزی های  به  نسبت  خویش 
کشور، اقدام به فیرهای هوایی شادیانه نمایند، وزارت 
فیرهای  منفی  تبعات  به  نسبت  قبل  از  داخله  امور 
شادیانه به هموطنان عزیز ما گوش زد می کند و از آنان 
می خواهد که به ویژه پس از پیروزی احتمالی تیم ملی 
و  نکرده  اقدام  شادیانه  فیرهای  به  هندوستان،  برابر  در 

آسایش روحی مردم را برهم نزنند.

گفتنی است که تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحلۀ نیمه 
توانست  آسیا  جنوب  فوتبال  قهرمانی  مسابقات  نهایی 
در یک بازی پُرگل و شیرین سریالنگا را پنج بر صفر 

شکست داده و راهی مرحله نهایی این مسابقات شود.
ملی پوشان کشور در مرحلۀ گروهی این مسابقات نیز 
خوش درخشیدند و توانستد مقتدرانه با حیث سرگروه 

گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.
افغانستان در مرحلۀ گروهی توانسته بود که بنگالدش 
را با نتیجۀ چهار بر صفر؛ بوتان را با نتیجۀ سه بر صفر، 

مالدیو را با نتیجۀ چهار بر یک شکست دهد.
مرحله نهایی مسابقات جنوب آسیا بین افغانستان و هند 

امروز یکشنبه برگزار خواهد شد.
این آخرین بار است که افغانستان در جام فوتبال جنوب 
آسیا شرکت می کند؛ زیرا قرار است این کشور از سال 
بعد در جام تازه ایجاد شده »حوزۀ آسیای میانه« بازی 

کند.
این حوزه شامل کشورهای افغانستان، ایران، ازبکستان، 

تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان است.

مورد شاخص  در  اکتبر ۲۰۱۳  در  که  مطالعه یی  براساس 
مختلف جهان صورت  میان ۹۱کشور  در  سالمندان  رفاه 
گرفت، امریکا در رفاه سالمندان در رتبه هشتم جهان قرار 
دارد و  قرار  اول  رتبه  این مطالعه سویدن در  گرفت. در 
به دنبال آن ناروی و آلمان می آیند. در پایین ترین سطح 
می شوند.  دیده  افغانستان  و  تانزانیا  پاکستان،  مطالعه  این 
امریکا که به طور معمول در نزدیکی پایین ترین کشورهای 
توسعه یافته در نوع شاخص رفاه انسانی قرار می گیرد، در 
خوبی  جایگاه  از  غیرمنتظره یی  به طور  خاص  مورد  این 

برخوردار است.
صندوق  توسط  گزارش  این  نیوز،  سالمت  گزارش  به 
جمعیت سازمان ملل متحد و یک گروه بین المللی به نام 
از سالمندان  HelpAge که حامی سیاست های حمایتی 
است، انجام شد. معیارهای مورد بررسی قرار گرفته عبارت 
فرصت های  و  اشتغال  درآمد،  امنیت  بهداشت،  از  بودند 
به عنوان  آن  از  که  مفهومی  همچنین  و  آموزش وپرورش 
را  مفاهیمی  آخر  مورد  می شود.  یاد  محیط.«  »فعال کردن 
مورد  مسن  افراد  برای  را  جامعه  که  می کند  اندازه گیری 
پسند می کنند؛ مانند امنیت فیزیکی، دسترسی به حمل ونقل 
اواخر  در  اجتماعی  ارتباطات  حفظ  سهولت  و  عمومی 
عمر، به عنوان یک جزء کلیدی از سالمت روان و شادی. 
فرآیندهای جالبی در این که چه چیزی باعث می شود یک 
کشور برای افراد مسن بهتر یا بدتر شود، وجود دارد که 
این گزارش در ادامه به آنها می پردازد. اول مروری داریم 
بر این که امریکا چگونه این امتیاز را به دست آورده است.

دوران سالمندی در امریکا
شاخص های  در  معمول  به طور  چند  هر  ایاالت متحده، 
در  برابر،  درآمد  بهداشت عمومی و  مانند  اجتماعی  رفاه 
سطح متوسط در میان کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، 
از  بسیاری  از  بهتر  سالمندی  رفاه  مورد  در  درواقع  اما 
برتری  رتبه  در  درحالی که  است.  توسعه یافته  کشورهای 
کشورهای  از  بسیاری  و  بریتانیا  ژاپن،  ایسلند،  به  نسبت 

اروپایی قرار دارد.
علت چیست؛ آموزش و فرصت های شغلی برای سالمندان 
امریکایی جزو بهترین ها در جهان است. درواقع، دومین 
ناروی در شاخص آموزش سالمندان متعلق  از  رتبه بعد 
به امریکاست. همان طور که این گزارش توضیح می دهد، 
ارزش  کردن  کار  برای  را  خود  ظرفیت  مسن تر  »افراد 
می نهند؛ چرا که آنها مایل به حفظ ارتباطات اجتماعی و 
ارزش خود هستند« و همچنین کار کردن باعث می شود 
سالمند خودکفا باقی بماند. در بسیاری از کشورها، مردم 
درست زمانی که پا به سن می گذارند شروع به خارج شدن 
از بازار کار می کنند. امریکا در این تبعیض سنی سالمندان 
برای  مفیدتری  زمان  و  می رسد  به نظر  غیرمعمول  کمتر 
آموزش و کسب مهارت به نیروی کار دارد. این مسأله تنها 
خوب نیست، چراکه این فرصت به این مفهوم است که 
هر کسی تا هر زمانی که بخواهد می تواند کار مفیدی در 
جامعه داشته باشد و به واسطه این شغل آنها می توانند فعال 
و خودکفا باشند؛ به بیان دیگر این قابلیت یک راه طوالنی 

به سوی ارتقای سالمت و شادی محسوب می شود.
برعکس، این قابلیت می تواند تا حدی یک محصول نسبتا 
ضعیف از شبکه امنیت اجتماعی در امریکا تلقی شود. این 
مطالعه نشان می دهد که افراد مسن در امریکا پایین ترین 
را  جهان  در  ثروت  عمومی  انتقال  به  وابستگی  از  سطح 
دارند. گزارش بانک جهانی نشان می دهد که در بسیاری 

از کشورهای توسعه یافته، به ویژه در اروپا این وابستگی در 
میان افراد سالمند با منافع اجتماعی باالتر می تواند ایجاد 

شود.
از این منظر باید این وابستگی کم به انتقال ثروت را ضعف 
داده  نسبت  مسن  افراد  به  که  دانست  امریکا  در  بزرگ 
می شود: خطر همیشگی فقر. به واسطه نابرابری درآمد باال 
و شبکه های ضعیف امنیت اجتماعی، ایاالت متحده برای 
»امنیت درآمد« در میان شهروندان مسن تر در رتبه ۳6 در 
جهان قرار دارد. با این معیار، امریکا پایین تر از تقریبا تمام 
کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای اروپا شرقی 
سالمت  جهانی  سطح  در  را   ۲۴ رتبه  امریکا  دارد.  قرار 
احتمال  به  می دهد  نشان  مطالعه  این  که  دارد  سالمندان 
زیاد نتیجه نابرابری اقتصادی در این کشور است. این آمار 
هشدار می دهد معیارهای نابرابری طول عمر در زمینه هایی 
مانند ثروت، بهداشت و درمان و پیشرفت تحصیلی نقش 
کلیدی در نتایج متفاوت در سنین باالتر بازی می کند و در 

امتیاز نسبتا پایین امریکا در این مقیاس ها موثر است.
مسن  افراد  برای  ثروتمند  کشورهای  غافلگیرکننده؛  نکته 
بهتر است؟ نه همیشه. برنامه های دسترسی، برنامه های رفاه 
اجتماعی و برنامه های بهداشت عمومی همه به هزینه های 
کشورهای  که  نیست  تکان دهنده  پس  دارد.  نیاز  زیاد 
زیر  باشد. جدول  افراد مسن  برای  بهتری  ثروتمند جای 
برابر  در  را  مسن  افراد  برای  رفاه  امتیاز شاخص  مقایسه 
سرانه تولید ناخالص داخلی به تصویر کشیده است که با 
چند استثنای ناچیز، یک روند کلی روشن را نشان می دهد.

امریکا  می گوید  که  برجسته ای  نشانه های  از  دیگر  یکی 
چگونه می تواند برای افراد مسن بسیار خوب باشد: یک 
کشور بسیار غنی است با پول های زیاد برای خرج کردن. 
در واقع، فقط براساس سرانه تولید ناخالص داخلی، شما 
می توانید ببینید که ایاالت متحده به آرامی روند اجرایی را 
تیره و روشن  قهوه ای  بین  با خطوط  که  پیش گرفته  در 

نشان داده شده است.
تولید  سرانه  در  توجهی  قابل  به طور  کشورها  از  برخی 
ناخالص داخلی پیش هستند؛ به عبارت دیگر، عملکردی 
بهتر از کشورهایی با ثروت بیشتر انتظار می رود. نیوزیلند 
یکی از این کشورهاست، با در اختیار داشتن شبکه قوی 
این حساب  با  درآمد.  پایین  نابرابری  و  اجتماعی  امنیت 
شیلی هم به دالیل مشابه می تواند در این گروه قرار گیرد. 
سریالنکا،  به  متعلق  این جا  در  بزرگ  موفقیت  داستان 
پایین،  امتیاز  با وجود  فقیر است که فقط  کشوری بسیار 
فقط کمی از کشورهای بسیار غنی تر مثل پرتغال، مالت 
برای  را  این مطالعه سریالنکا  دارد.  فاصله  ایتالیا  و حتی 
نفع  به  بهداشت  و  آموزش  در  بلندمدت  »سرمایه گذاری 
معرفی  امروز«  مسن تر  افراد  از  بسیاری  برای  عمر  طول 

می کند.
نیز به طور غیرمنتظره ای خوب عمل کرده است،  بولیوی 
با توجه به ارایه مراقبت های بهداشتی جهانی برای افراد 
به همین  بازنشستگی جهانی.  برنامه  داشتن یک  مسن و 
ترتیب تعدادی از کشورهای امریکای التین به دالیل مشابه 
از امتیازات خوبی برخوردار هستند. این درحالی است که 
ثروت  سطوح  به  نسبت  سالمندان  رفاه  در  روسیه  امتیاز 
این کشور بسیار ضعیف است. به  نظر می رسد این کشور 

همچنان در تبعیض سنی گرفتار است.
سالمندان در مقایسه با جمعیت عمومی

با  مقایسه  در  را  سالمندان  رفاه  شاخص  گزارش  این 

یک  می دهد،  نشان  کشور  هر  انسانی  توسعه  شاخص 
اندازه گیری سختگیرانه از رفاه جمعیت عمومی. نمودار به 
شما یک نشانه می دهد که چگونه سالمندان در هر کشور 

با دیگر گروه های همان جامعه مقایسه شده اند.
برای روشن تر شدن مسأله، این نمودار به ما نمی گوید که 
در چه مکان هایی افراد مسن بهتر یا بدتر نسبت به افراد 
دیگر جامعه هستند؛ اندازه گیری یک مقیاس نسبی است؛ 
کشورهایی که در باالی خط مورب امتیاز گرفته اند بهترین 
مکان هایی است که افراد مسن در شاخص رفاه در مقایسه 
زیر خط  که  کشورهایی  دارند.  کشور  آن  ملی  هنجار  با 
مسن  افراد  برای  مکان ها  بدترین  گرفته اند،  امتیاز  مورب 

نسبت به هنجار ملی است.
کشورهای اسکاندیناوی، با توجه به شبکه های قوی امنیت 
اجتماعی برای افراد مسن، عملکرد بسیار خوبی را نشان 
پیشتر  با جمعیت های منطقه که  می دهد؛ حتی زمانی که 
عملکرد نسبی خوبی داشتند، مقایسه می شود، به طوری که 

در مورد امریکا به دالیل باال توضیح داده شد.
شما ممکن است متوجه شده باشید که کره جنوبی عملکر 
بسیار ضعیفی را به ثبت رسانده است. هر چند کره جنوبی 
در توسعه انسانی و شاخص های رفاه عمومی در سراسر 
با  مقایسه  قابل  امتیازش  و  دارد  خوبی  عملکرد  کشور 
دانمارک است؛ با این حال وضع سالمندی در این کشور 
تنها با اوکراین یا غنا به عنوان نمونه های مشابه قابل قیاس 
است. دلیل اصلی این است که نرخ فقر سالمندان به میزان 
این که  دلیل  به  کالن  مقیاس  در  باالست،  باری  فاجعه 
اعالم   ۱۹۸۸ تا  سال  کره جنوبی  در  عمومی  بازنشستگی 
نشده بود؛ به این معنی که بسیاری از سالمندان کره هیچ 

منبع درآمدی نداشتند.
کشورهای متمایل به مراقبت بهتر از سالمندان

باالی 65   با سهم جمعیت  را  رفاه سالمندان  این جدول 
سال یک کشور مقایسه می کند. به طور کلی، کشورهایی 
تمایل  دارند،  سالمندان  از  گسترده تری  جمعیت  که 
بیشتری هم برای مراقبت بهتر از آنها در دستور کار قرار 
این واقعیت دو دلیل را تداعی می کند. نخست،  داده اند. 
کشورهای توسعه یافته تمایل به داشتن افراد مسن بیشتر 
دارند، هم به دالیل جمعیتی )خانواده های ثروتمندی که 
فرزندان کمتری دارند( و هم به این دلیل که آنها استطاعت 
دارند و  را  برای زندگی طوالنی تر  بهداشتی  مراقبت های 
دوم، کشورهای با افراد مسن بیشتر به طور طبیعی انرژی 
آنها صرف  برای  برنامه ریزی  و  برای سیاست ها  بیشتری 

می کنند.
کشورهای مشخص شده با نقطه های قرمز درحال حرکت 
از  از ۳۰ درصد  بیش  تا  سال ۲۰5۰  که  به سمتی هستند 
سالمندان  به  است  قابل توجهی  سهم  که  جمعیت شان 
پایین نمودار  تعلق می گیرد. نقطه های قرمز که به سمت 
ظاهر می شود که امتیاز پایین تر برای رفاه سالمندان دارند، 
عملکرد بدی داشته اند. به طوری که در کشورهایی مانند 
روسیه و کره جنوبی سهم زیادی از جمعیت را سالمندان 
را  کشورها  این  منابع ضعیف وضع  که  می دهند  تشکیل 
مسن  افراد  از  بعدی  نسل  بدون شک  و  می کند  تیره وتار 
در این کشورها را در معرض خطر قرار می دهد، عالوه 
بر مخاطرات انسانی، اقتصاد ملی این کشورها هم تهدید 
از  مراقبت  برای  الزم  آمادگی  که  اقتصادی  می شود؛ 

سالمندان که بخش بزرگی از جامعه را می سازند، ندارد.
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بدترین و بهترین کشورهای جهان برای سالمندان

افغـانستان در آستـانۀ قـهرمانــی
از هیجان رییس جمهوری تا گوش زد وزارت داخله

مذاکرات صلح با پاکستان

 یا با طالبان؟

محمداکرام اندیشمند 
ثبات در  یافتن به صلح و  از راه های دست  اگر یکی 
افغانستان مذاکره باشد، نکتۀ اصلِی قابل پرسش و بحث، 
به طرِف این مذاکره برمی گردد؛ »مذاکره با کدام یک از 
دو طرِف پاکستان و طالبان به صلح می انجامد؟« پاسخ به 
این پرسش، به همان حِد دشوارِی صلح در افغانستان، 
دشوار و پیچیده به نظر می رسد و دیدگاه های مختلف 
و متفاوت در این مورد ابراز می شود. برخی ها گشایش 
و  می بینند  بین االفغانی  مذاکرات  در  را  صلح  کورگرهِ 
جست وجو می کنند؛ نگاه و جست وجویی که همچنان 
چشم ها را در انتظار نگه داشته و آرزوی صلح را به 
رویای دست نیافتنی و خواب تعبیرناشدنی مبدل کرده 
است. بعضی ها برجسته ساختِن پاکستان در مذاکرات 
صلح و اهمیت دادن به اسالم آباد را در جنگ و صلح 
تبعات  تلقی می کنند که  افغانستان، یک خبِط سیاسی 
آن، کسب سود و باج گیری پاکستانی ها از جهان بر سِر 
افغانستان است. به عبارت دیگر، وقتی از پاکستان به 
عنوان عامل اصلی و مهم در صلح نام برده می شود و 
پاکستان، هم کلیددارِ صلح و هم صاحب قفِل دروازۀ 
صلح معرفی می گردد، زمینه برای باج گیری پاکستانی ها 
و تجارت بر سِر صلح مساعد می شود. از این دیدگاه و 
تحلیل، کم بها دادن به نقِش پاکستان در مذاکراِت صلح 
با طالبان،  بر مذاکرات  تأکید  به جای آن، تمرکز و  و 
راه را برای باج گیری و تجارت پاکستان بر سِر صلح و 
جنِگ افغانستان می بندد و پاکستانی ها با مشاهدۀ زیاِن 
خود در این بازی، رویکرد خود را از تخریب صلح، به 

همکاری در صلح تغییر می دهند. 
شاید رییس جمهور غنی خواهاِن ایجاد توازن میاِن دو 
دیدگاهِ متذکره در مذاکرات صلح با پاکستان و طالبان 
طرف  دو  و  سطح  دو  در  از صلح  بار  چند  که  باشد 

سخن گفت: با طالبان و پاکستان!
اما آیا ایجاد چنین توازن و تعادل در مذاکراِت صلح 
ممکن است؟ و آیا مذاکرات صلح در دو سطح و با دو 

طرف، به ثمر و نتیجه می رسد؟ 
مذاکراِت  پیشیِن  تجارب  در  پرسش ها  این  پاسِخ  اگر 
سیاست  در  تجارب  آن  از  تا  شود  جست وجو  صلح 
و خط مشِی مذاکرت صلح استفاده گردد، به نتیجه یی 
مخدوش و بی حاصل برمی خوریم؛ نه توزان و تعادل 
طالبان  و  پاکستان  دو طرِف  با  مذاکرات صلح  بر سِر 
به صورت مجزا و در دو سطح شکل گرفت و نه این 
مذاکراِت غیرشفاف و مخدوش صلح دروازۀ قفل شدۀ 
صلح را به روی افغانستان باز کرد. واقعیت آن است 
که طالبان به عنوان گروه نظامی و جنگجوی مخالِف 
پاکستان  حمایت  و  کمک  بدون  افغانستان،  دولت 
نمی توانند دوام بیاورند و وجود داشته باشند. مذاکره با 
طالبان بدون مذاکره و توافق با پاکستان بر سِر مسایِل 
این گونه  نمی رسد.  نتیجه  به  منازعه،  و  اختالف  مورد 
مذاکره تنها عمِر دخالت و بازی دوگانه و چندپهلوی 
را  زمینه  و  می سازد  افغانستان طوالنی  در  را  پاکستان 
سِر  بر  جهان  از  اسالم آباد  باج گیری  و  تجارت  برای 

افغانستان همچنان مساعد می کند.
 صلح و ثباِت افغانستان در گرو رسیدن به توافِق صلح 
با پاکستان است. حتا اگر این تلقی و برداشت از صلح 
این  در  که  ـ  بیانجامد  از جهان  پاکستان  باج گیری  به 
به  انجامیده است ـ کوتاه ترین راه رسیدن  چهل سال 
است:  راه  همین  فقط  افغانستان،  برای  ثبات  و  صلح 
مذاکره و توافق با پاکستان، و ضرباِت مرگبار و ُکشنده 
اساسی  قانون  و  نهند  گردن  صلح  به  تا  طالبان  بر 

افغانستان را بپذیرند! 
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دولت روسیه شرکت های این کشور را ملزم کرده که نباید از اول جنوری سال 
۲۰۱6 هیچ کارمند ترکیه یی را استخدام کنند.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه در 
اول دسمبر ۲۰۱5 حکمی را امضا کرده که براساس آن، یک سری تحریم های 
اقتصادی علیه ترکیه اعمال می شود؛ اقدامی که بر تنش ها میان انقره و مسکو 

پس از ساقط شدن جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه می افزاید.
این حکم در ادامۀ تحریم ها علیه ترکیه برای تضمین امنیت ملی روسیه در 
مقابل اقدامات و فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی و استفاده از تحریم های 
ویژۀ اقتصادی علیه ترکیه است که براین اساس، شرکت های روسیه نباید از 

اول جنوری ۲۰۱6 هیچ تبعه ترکیه را استخدام کنند.
طوالنی  قراردادهای  که  سازی  و  ساخت  کمپانی های  برای  دستور  این  البته 

مدت در روسیه دارند،  اعمال نمی شود.
در مجموع 5۳ کمپانی روس از این قاعده مسثتنی هستند، اما دیگر نمی توانند 

تعداد کارمندان ترکیه یی خود را افزایش دهند.
  ۲۴نومبر ۲۰۱5، یک فروند جنگنده روسی سوخو-۲۴ حین پرواز برفراز در 

سوریه مورد اصابت موشک هواپیمای ترکیه قرار گرفت.

در  مخدر  مواد  به  مربوط  جرایم  و  غیرکشنده«  »جرایم  به  که  افرادی  شمار 
عربستان اعدام می شوند، به باالترین حد خود رسیده است.

به گفتۀ گروه های حقوق بشری ناظر بر مجازات اعدام در سراسر جهان، آل 
سعود در سال ۲۰۱5 دست کم ۱5۷ تن را اعدام کرد که باالترین میزان در دو 
دهۀ گذشته در این کشور است. این در حالی است که وزارت داخلۀ عربستان 
در دومین روز از سال ۲۰۱6 میالدی، روز شنبه از اعدام ۴۷ تن خبر داد و 
گفته می شود که شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه و از منتقدان اصلی دولت 

سعودی هم جزو اعدام شده گان است.
عفو بین الملل ماه نوامبر اعالم کرد، آل سعود دست کم 6۳ تن را از آغاز سال 
 ۴۰ دست کم  آمار  این  است.  کرده  اعدام  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرایم  بابت 
درصد از مجموع اعدام های سال ۲۰۱5 را شامل می شود. سال ۲۰۱۰ کم تر از 

چهار درصد از اعدام ها مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
براساس اعالم عفو بین الملل، عربستان سعودی در سال ۱۹۹5 دارای رکورد 

۱۹۲ مورد اعدام بوده است.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که از ۱۰۰ زندانی اولی که سال 
۲۰۱5 در عربستان اعدام شدند، 56 تن از آنان براساس اختیارات قاضی به 
اعدام محکوم شدند و نه ارتکاب جرمی که در قوانین اسالمی مجازات مرگ 

داشته باشد.
آدام کولج، محقق دیده بان حقوق بشر در امور خاورمیانه می گوید که عربستان 
در سال ۲۰۱5 در مجموع ۱5۸ تن را در مقایسه با ۹۰ تن در سال پیش از آن 
اعدام کرده است. با این حال، کاترین هیگام، از فعاالن ضد اعدام در سراسر 
جهان گفته است که سازمان وی اسناد مربوط به اعدام ۱5۷ تن را در عربستان 
در دست دارد. عربستان به صورت ساالنه لیست اعدامی های خود را منتشر 

نمی کند.
نمایندۀ آل سعود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماه مارچ در دفاع 
از اقدامات کشورش مدعی شد که مجازات اعدام »تنها برای ارتکاب جرایم 

فجیع که امنیت را تهدید کند«، در نظر گرفته می شود.

براساس یک دعوی قانونی علیه وزارت خزانه داری امریکا، سازمان های غیردولتی این 
کشور ضمن استفاده از معافیت مالیاتی، بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دالر به منظور کمک های 
نظامی به اسراییل و حمایت از شهرک سازی های این رژیم در سرزمین های فلسطین 

پرداخت کرده اند.
سوزان ابوالهوی نویسنده و کنشگر سیاسی فلسطینی االصل امریکایی با اقامۀ دعوی 
علیه ۱5۰ نفر از سرمایه داران و سازمان های غیردولتی امریکایی، آن ها را متهم کرده 
است که در ۲۰ سال گذشته مبلغ ۲۸۰ میلیارد دالر برای کمک های نظامی و حمایت 
از شهرک سازی در سرزمین های اشغال شدۀ فلسطینی به رژیم صهیونیستی پرداخت 

کرده اند.
بر این اساس، افراد و شرکت های مذکور، مبالغ پرداختی را به عنوان کمک های خیریه 
در دستگاه های مالیاتی امریکا به ثبت رسانده، ولذا معادل همین مبالغ از معافیت مالیاتی 

برخوردار شده اند.
در این گزارش آمده است، شلدون ادلسون میلیاردر امریکایی و یکی از حامیان نیرومند 
رژیم اسراییلی از جملۀ اشخاصی است که نام او در فهرست کمک کننده گان به رژیم 

اسراییل دیده می شود.
هنوز  که  بهانه  این  به  امریکا  خزانه داری  وزارت  مسووالن  نشریه،  این  نوشتۀ  به 
بررسی های قانونی در این باره به پایان نرسیده، از اظهار نظر در این رابطه خودداری 

کرده اند.
براساس مدارک موجود رژیم اسراییل به عنوان دریافت کنندۀ بیشترین میزان کمک های 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر  تا کنون ۱۲۴  امریکا از جنگ جهانی دوم  مالی و نظامی 
از پول مالیات دهنده گان امریکایی را از این کشور دریافت کرده که بخش عمدۀ این 

کمک ها، نظامی و تسلیحاتی بوده است.
این رژیم که طبق یک  امریکا، گرداننده گان  مقام های رسمی دولت  از  به گفتۀ یکی 
توافق ده ساله در زمان جرج بوش ساالنه ۳ میلیارد دالر کمک از واشنگتن دریافت 
می کرده اند، از دولت امریکا خواسته اند تا حجم این کمک ها را درپایان موعد ده ساله 

توافق قبلی در سال ۲۰۱۷ به 5 میلیارد دالر افزایش دهد.
به گفتۀ همین مقام سران تل آویو، دلیل نیاز بیشتر به کمک های مالی نظامی امریکا را 

خطرات و تهدیدهای ناشی از توافق هسته یی میان ایران و 5+۱ ذکر کرده اند.

بعد از پیروزی اخیر تیم ملی فوتبال کشور در برابر سریالنکا سرمربی تیم ملی 
کشور در کنفرنس خبری ظاهر شد گفت: »ما تصمیم گرفته ایم تا آیندۀ فوتبال 
افغانستان را تغییر دهیم. من امیدوارم روزی برسد که ما آن قدر پیشرفت کرده 
باشیم که در جام ملت های آسیا بازی کنیم. و حتا جام جهانی، چرا که نه، چه 
کسی می گوید این غیر ممکن است؟ این رویای ماست، برای عالقه مندان مان، 
مردم ما و برای بازیکنان مان. ما می خواهیم در جام های بزرگ بازی کنیم. به 
همین دلیل، از جنوب آسیا به مرکز آسیا می رویم. ما می دانیم که در چند سال 
اخیر کارهای خوبی انجام داده ایم، ولی ما به جایی رسیده ایم که می خواهیم 

بیشتر پیشرفت کنیم.
او گفت: ما به یک موقف دیگر، به آماده گی جدی تر و حریفان متفاوت نیاز 
داریم. این تصمیم علیه فدراسیون فوتبال جنوب آسیا نیست، این تصمیم به 

خاطر آیندۀ فوتبال افغانستان است.
پیش از این تیم فوتبال کشور رقبای خود را در سه بازی جدگانه شکست 
داد و قرار است امروز )یکشنبه ۱۳دی( در مرحلۀ نهایی قهرمانی جنوب آسیا

افغانستان مقابل هندوستان قرار گیرد.

به  فراوان  احتمال  به  رئال مادرید  فوتبال  تیم  کلمبیایی  هافبک 
زودی با جریمه یی سنگین از سوی پولیس اسپانیا مواجه خواهد 

شد.
برای  میالدی  جدید  سال  ابتدایی  روزهای  که  می رسد  نظر  به 
افسران  که  چرا  است،  نبوده  شیرین  چندان  رودریگس  خامس 
پولیس اسپانیا به تازه گی او را در حال راننده گی با سرعتی بیش 
از ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت به سمت زمین تمرینی والده بباس تیم 
فوتبال رئال مادرید، رؤیت و این تخلف را در کارنامه اش ثبت 

کرده اند.
هافبک هجومی کلمبیایی کهکشانی ها در حالی به زمین تمرینی 
رئال رسید که یک موتر پولیس نامحسوس در تمام مسیر در حال 
از جاده عالمت  برای کنار کشیدن  او  به  بود و مدام  او  تعقیب 
می داد، اما بازیکن پیشین موناکو به دستور پولیس هیچ توجهی 

نکرده بود.
عبور  والده بباس  تمرینی  زمین  از ورودی  آن که خامس  از  پس 
کرد، مأموران امنیتی رئال مادرید با افسران پولیس صحبت کردند 
تا از ماجرا مطلع شوند و سپس به آن ها اجازۀ عبور دادند. افسران 
پولیس تصویر خامس را در حال راننده گی با سرعتی بیش از ۲۰۰ 
کیلومتر ضبط کرده بودند، در حالی که در اکثر نقاط کمربندی 
M۴۰ مادرید حداکثر سرعت ۱۲۰ و حتا کم تر است. با تخلفی که 
خامس مرتکب شده است، انتظار می رود که گواهینامۀ راننده گی 
او باطل و جریمۀ نقدی سنگینی برای وی در نظر گرفته شود، 
همان مجازاتی که چندی پیش برای هم تیمی فرانسوی اش، کریم 

بنزما در نظر گرفته شد.

دستور تازۀ پوتین دربارۀ ترکیه

اعدام ها در عربستان به باالترین 
سطح در دو دهه رسیده است

افشای کمک 280 میلیارد دالری امریکا 
در حمایت از شهرک سازی اسراییلی

 سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان:

چرا در جام جهانی بازی نکنیم! 

جریمۀ سنگین در انتظار خامس
 به خاطر بی توجهی به فرمان پولیس

عزیز اهلل آریافر

نوستالوژی فصل ها
چه گذشته هایی بود؛ ما چهار فصل کامل داشتیم: بهار، 

تابستان، خزان و زمستان؛ فصل های مهرمان طبیعت! 
و  برای جنگ  کامل  ماه؛ یک فصل  نه  داریم؛  دو فصل  فقط  اما حاال 
نابودی تدریجی فضای حیاتی ما ؛ و سه ماه دیگر که در جای زمستان 
این  در  می شود.  یاد  نام فصل صلح  به  و حاال  آید  می  های گذشته 
فصل بازار صلح و صلح خواهی و مذاکره گرم می شود. تا تروریستان 
باز فصل  و  باشند.  داشته  برای مصؤونیت و خواب زمستانی  فرصتی 

جنگ....

وحید عمر

تاریخ تکرار میشود
با الهام از بیانیه های آتشین مالی لنگ وحضرت صاحب 
شوربازار در سال های ۱۹۲۸-۲۹ همین دیروز در سال 
۲۰۱6 یک مالی تکفیری در موجودیت یک جمعیت کالن اهالی کابل 
بیانیه داد و شاه امان اهلل را به دلیل اینکه ریش میتراشیده و لنگی به سر 
نمی کرده و بی حجابی ترویج می کرده بی دین خواند. او تاراج تاج و 
تخت و خزانه دولت امان اهلل را جهاد خواند و ادعا کرد مالی لنگ ولی 
اهلل بود و در جایی که جلوس میکرد وقتی بلند میشد آن زمین به قدرت 
لب  بر  تایید  مهر  و  بودند  پا گوش  میشد. جمعیت سرا  خداوند سبز 

داشتند. هیچ کسی از میان جمعیت اعتراض نکرد  همه تکبیر گفتند...
همان خدایی که زمین را زیر پای مالی لنگ سبز میکرد نبود که زمین 

را زیر پای همین مال صاحب ما چاک میکرد...

بشیر احمد قاسانی

عنوانی رییس جمهور!
فرد  یک  عنوان  به  بنده  جمهور!  صاحب  رییس  جناب 
عادی این وطن، خدمت تان عرض می کنم که، برخی از 
چهره های حکومت قبلی که از شما ناراض اند، بیشتر اختالفات قومی 
و زبانی را چاق کرده و برای شما درد سر خلق می کنند و از آن سود 

می برند. ولی شما هم متوجۀ این مسأله نشده اید.
نماینده گان بغالن مالقات کردید،  شما، کسانی را که دیروز به عنوان 
اصلن از بغالن نماینده گی نمی کنند و جز پروژۀ چاق کردن اختالفات 
خرم  کریم  ویژه  به  کرزی،  حامد  نزدیکان  سوی  از  که  هستند  قومی 

پشتبانی می شوند.
این بزرگ واران هفت سال پیش نیز در هماهنگی با جمعه خان همدرد 
تالش کردند تا مرکز والیت را از شهر پلخمری به بغالن مرکزی انتقال 
دهند. چه درد سری نبود که در بغالن خلق نکردند؛ مردم با سنگ و 
حکومت  انجام،  سر  کشیدند،  بغالن  از  را  همدرد  خان  جمعه  چوب 

ماه ها تالش کرد تا مشکالت بغالن را حل کند.
اکنون نیز این مسأله می تواند جنجال برانگیز شود و اختالفات قومی را 

در بغالن بیشتر کند که در نهایت به سود حکومت نخواهد بود.
جناب رییس جمهور، لطفًا متوجۀ این نکته باشید!

پس از این به سوژه های قومی که در افکار عامه جایگاه شما را خورد 
می سازد و انزجار مردم را نسبت به شما و حکومت تان بیشتر می کند، 

اهمیت ندهید.
تا هنوز مقام های حکومت قبلی که تشنۀ قدرت اند، از سوژه سازی های 

قومی در برابر شما خوب استفاده کرده اند.
امیدوارم که متوجۀ دام های این افراد نیز باشید.

ممنون

خادم حسن کریمی

تیم ملی فوتبال ما، قدرت مند و منسجم است. سرمربی 
جنوب  مسابقات  بازی  چهار  داریم.  هم  جهانی  کالس 
آسیا را با اقتدار برده ایم. با این وضع و حال، احتماالً برای 
دومین بار قهرمان جنوب آسیا خواهیم شد. از این بُردهای قدرت مندانه 
هم بسیار مسروریم و در میان هجمۀ تباه کنندۀ اخبار فساد و جنگ و 
ترور و سنگسار، این پیروزی ها به ما جان دوباره می دهد. همۀ این ها 
قبول، اما آن چیزی که روح فوتبال و بخش بزرگی از فلسفۀ ورزش 
است را نداریم. در جهان ورزش، توهین به حریف و نژادپرستی، دو 
پدیدۀ بسیار منفور و منکوب است. فوتبال به عنوان محبوب ترین رشتۀ 
ورزش، سفیر صلح و احترام و زیبایی ست. حرمت گذاردن به حریفان و 
امتناع از هر نوع تقکر و شعار و سخن نژادپرستانه و تحقیرآمیز، از دیر 
هنگام در ورزش و به خاصه فوتبال، یک سنت مقدس است. توهین به 
حریف با جمله هایی مثل »پوزش را به خاک مالیدیم« یا نظیر آن ها را 
حتا از زبان گزارش گران رسمی بزرگ ترین رسانه های کشور که بازی 
را نشر کردند، می شنویم. ما ظرفیت و شایسته گی اخالقی قهرمانی را 
نداریم. کم کم یاد بگیریم که افغانی سازی شادمانی ه، سرورها، اندوه ها 
و دیگر مسایل مان را مایۀ ننگ بدانیم، زیرا در جهان نو، این نوع نگاه 
و تفکر، به جنگل نسبت داده می شود نه جامعۀ انسانی. اگر این سخن 
در میان جامعۀ بی سواد و کم سواد، باد در هاون کوفتن است، در میان 
قشر تحصیل کرده و دانشجو و شاعر و اصحاب فرهنگ و نوگرایی 

که بیگانه نیست.
به پیش تا پیروزی!

فیـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

کشور  دفاِع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
طالبان  نزد  که  تن  نه  و  پنچاه  که  است  گفته 
زندانی  بودند، در یک عملیات خاص از نزد 

این گروه آزاد شدند.

عملیات کماندوها
اقای وزیری اعالم کرده است که این افراد در 
ولسوالی های گرشک و نهرسراج والیت هلمند 
توسط  که  بودند  اسیر  طرف  این  به  مدتی  از 

کماندوی اردوی ملی کشور آزاد شده اند.
گذشته  شب  عملیات ها  این  که  می شود  گفته 
)جمعه شب( انجام شده که در آن شماری از 
زخمی  و  کشته  طالبان  گروه  به  وابسته  افراد 

شده اند.
آقای وزیری هر چند از هویت افراد آزاد شده 
که  می رود  آن  احتمال  اما  است،  نگفته  چیزی 
این آزاد شده گان کسان باشند که از مدتی در 
شاهراه های کابل قندهار توسط طالبان اختطاف 

شده بودند.
آقای وزیری در حالی از آزادی این زندانی ها 
توسط کماندوی اردو خبر می دهد که پیش از 
ده  که  بود  کرده  اعالم  کشور  ملی  امنیت  این 

مسافر را از نزد طالبان آزاد کرده است.
این اداره با نشر اعالمیه یی در صحفۀ فیسبوک 

و  غیرنظامی  افراد همه  این  که  بود  گفته  خود 
براثر سعی و تالش مأموران ادارۀ امنیت ملی از 

والیت زابل رها شدند.
پیش از این باشنده گان ولسوالی های جاغوری، 
مالستان و شماری از ولسوالی های دور دست 
غزنی از مسیر رفت و آمدشان به مرکز شکایت 

کرده بودند، آنان گفته بودند که دهشت افگنان 
پایان  موتر  از  را  ولسوالی ها  این  باشنده گان 

می کند و بدون دلیل با خود می برند.
در اخرین روز ماه عقرب، دستکم بیست مسافر 
از شاهراه غزنی-قندهار ربوده شده و به والیت 

زابل منتقل شده بودند.

که  می گوید  نماینده گان  مجلس  اول  معاون 
بارک اوباما رییس جمهور امریکا مستقیمًا جنگ 

استخباراتی را در افغانستان رهبری می کند.
نشست  در  که  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر 
می کرد،  صحبت  مجلس  این  دیروز  عمومی 
تمامی  گفت:  افغانستان  صلح  به  رابطه  در 
در  ناامنی  و  جنگ  مشکالت  و  مهاجرت ها 
و  منطقه  استخباراتی  جنگ های  نتیجۀ  کشور 

جهان است.
استخباراتی  جنگ  »این  افزود:  قدیر  آقای 
رییس جمهور  اوباما  بارک  سوی  از  مستقیمًا 
امریکا رهبری می شود و در زمینه اسناد موثقی 
داخلۀ  وزیر  ملک  رحمان  است.  موجود  نیز 
پیشین پاکستان گفت که داعش در گجرات این 
اولین بار هسته گذاری شد؛ عمران  برای  کشور 
در  می کند؛  تداوی  را  طالبان  رهبران  هم  خان 
وجود  موثق  اسناد  موارد  این  همۀ  خصوص 

دارد که باید بررسی شود«.
که  می سازد  ثابت  موارد  این  همه  او،  گفته  به 
جنگ  یک  شکار  افغانستان  مردم  و  افغانستان 
بیدار  باید  ملت  و  دولت  و  شده  استخباراتی 
بر  را  پالیسی صلح  باید  نیز حکومت  و  شوند 

بنیاد منافع ملی استوار سازد.
او از مردم به ویژه سیاست مدارن خواست که از 
رقابت های منفی دست بر دارند و اگر حکومت 
نمی تواند از کشور دفاع کند باید از مردم کمک 

بخواهد.
منورشاه بهادری دیگر عضو مجلس نیز گفت: 
»دلیل این که ما در افغانستان نمی توانیم به صلح 
برسیم این است که برخی از کشورهای منطقه 
امید  کنند؛   تجزیه  را  افغانستان  دارند  قصد 
شوم  اهداف  این  افغانستان  مردم  و  حکومت 

دیگران را خنثا سازند«.
کرد:گفت وگوهای  نشان  خاطر  بهادری  آقای 
باید  که  دارد  شرط های  پیش  به  نیاز  صلح 
در  اما  شود؛  رعایت  طرف  دو  سوی  از 
شرایط  این  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

تاهنوز در نظر گرفته نشده است.
رییس  ابراهیمی  عبدالروف  هم؛  سویی  از 
گفت:  صلح  خصوص  در  نماینده گان  مجلس 

مردم  و  نماینده گان  باید  حکومت  »جانب 
گفت وگوهای  جریان  در  افغانستان  افغانستان 
در  سرتاسری  صلح  شاهد  تا  دهد  قرار  صلح 

کشور باشیم«.
فاجعۀ  نباید  ورزید:  تأکید  ابراهیمی  آقای 
دیگری زیر عنوان صلح در افغانستان رخ دهد.
قرار است اولین دور از نشست گفت وگوهای 
برگزار  پاکستان  در  آینده  هفتۀ  در  صلح  تازه 

شود.
پاکستان پیش از این نیز یک بار میزبان مذاکرات 
مستقیم هیات صلح دولت افغانستان و طالبان 
بوده است که پس از افشای مرگ مالعمر آن 

روند با چالش روبروشد.
 

سخنگوی وزارت دفاع:

 پنچاه و نه تن از قید طالبان در هلمند آزاد شدند

معاون اول مجلس:

اوباما جنگ استخباراتی را در افغانستان رهبری می کند

راحیل شریف

 از کدام تروریست سخن می گوید؟
پیوند  که  کرد  امیدواری  ابراز  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 

تروریسم، جرم و فساد به صورت کامل امسال حذف می شود.
رییس  شریف،  راحیل  جنرال  نیشن،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ستاد ارتش پاکستان در جمع بزرگان قبایل گفت که سال ۲۰۱6 
سال حذف تروریسم از عرصه کشور خواهد بود. وی در ادامه 
منافع  راستای  در  فساد  و  تروریسم  میان  پیوند  که  کرد  تاکید 

کشور حذف خواهد شد.
به گفته جنرال راحیل شریف ، سال ۲۰۱6 سال وحدت ملی و 
صلح خواهد بود. وی افزود: با حمایت ملت ما در سال ۲۰۱6 
به دستاوردهای بیشتری می رسیم. نیروهای مسلح از هیچگونه 
نمی کند.  دریغ  کشور  در  صلح  برقراری  راه  در  جانفشانی 
ارتش به صورت کامل از امنیت و توسعه پشتیبانی می کند. ما 
شبکه های تروریسم، جرم و فساد را با حمایت و پشتیبانی کامل 
ملت شکست خواهیم داد و راه را برای برقراری عدالت و صلح 

پایدار هموار می کنیم.
اما برخی از آگاهان سیاسی در افغانستان می گویند که تروریست 
به باور مقامات پاکستانی افرادی است که امنیت ملی این کشور 
را صدمه می رساند؛ آن ها افرادی را که برضد مردمان منطقه در 
جنگ هستند، به عنوان مجاهد و مبارز حمایت و تمویل می کنند.
چنانچه در چندسال پسین از هیچ حرکتی در راستای برهم زدن 
نورزیده  این کشور دریغ  افغانستان و تشدید بحران در  امنیت 

اند. 

بر اساس گزارش ها دو جناح رقیب در داخل گروه شبه نظامی طالبان 
به توافق آتش بس با یکدیگر دست یافته اند.

طالبان  در  مخالف  جناح  دو  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
به  امر منجر  این  توافق کردند که  بر سر یک آتش بس  افغانستان  در 
شبه  گروه  این  داخل  در  مرگبار  داخلی  درگیری های  شدن  متوقف 

نظامی خواهد شد.
طالبان  در  داخلی  درگیری های  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
افغانستان در جوالی ۲۰۱5 بعد از آن که مرگ مال عمر، رهبر سابق 

این گروه تایید شد، آغاز شدند.
بعد از اعالم این خبر گروهی در داخل طالبان مال اختر منصور را به 
عنوان جانشین مال عمر اعالم کردند که در پی آن گروهی دیگر از 
باال  باعث  این  و  زدند  پذیرش رهبری وی سرباز  از  طالبان  اعضای 
گرفتن تنشهای داخلی در طالبان شد. چندی پیش برخی گزارش های 

تایید نشده از مرگ مال اختر منصور در دسامبر ۲۰۱5 خبر دادند.
میان  جمعه  روز  در  اخیر  آتش بس  توافق  گزارش  این  اساس  بر 
به  نماینده گان شاخه تحت رهبری مال محمد رسول آخوند مشهور 
منصور  اختر  مال  رهبری  تحت  تبعید  در  شبه نظامیان  و  علما  شاخه 

حاصل شده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مال عبدالمنان نیازی، معاون مال محمد 
رسول آخوند گزارش داد: ما بر سر آتش بس و تبادل زندانیان توافق 

کردیم اما شاخۀ علما به منصور دسترسی پیدا نکردند.
خود  حمالت  تشدید  حال  در  همچنان  طالبان  نظامی  شبه  گروه 
گروه  به  وابسته  شاخه  اعضای  با  حال  عین  در  اما  است  دولت  با 

تروریستی داعش در افغانستان نیز درگیر است.
در ماه دسمبر مقامهای سازمان ملل گفتند طالبان تنها در صورتی به 
رسمیت شناخته خواهد شد که بخشی از فرآیند حل وفصل صلح آمیز 

درگیری باشد.
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